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... Oi i®noV‘ j ■ ■ f I J V ■Britanijos Valdžia askelbė Mobilizaciją
ĮSAKYTA IŠKRAUSTYTI IS MIESTU 3,009, 

000 VAIKU, MOTERŲ IR INVALIDU
Naciai sako, daugiau notų nebereikalinga

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Didžioji Britanija pa
skelbė ketvirtadienio vakare 
mobilizaciją laivyno, armijos ir 
oro jėgų, t

Mobilizacija paskelbta prem
jero Chamberlaino rezidencijo
je, 10 Downing Street.

Be to, įsakymas duotas eva
kuoti iš Londono ir kitų cent
rų 3,000,000 vaikų, moterų ir 
invalidų. Jų iškraustymas pra
sidės rytoj, penktadienį.

Mobilizacijos paskelbimas 
skaitomas kaipo paskutinis, 
aukščiausias Britanijos trupas 
lošime su Hitleriu. Mobilizaci
ja reikš tai, kad Britanija pasi
ruošusi karui tiek, kiek gali
ma pasiruošti. Išgabenimas mo-

kas toliau?
kad ir toliau 
diplomatinės 
aukšti nacių

terų, vaikų ir invalidų reikš, 
kad Britanija padarė gyvento
jų apsaugai tokius žingsnius, 
kokius gali padaryti. Kad ji 
dabar laukia,’ kas toliau atsi
tiks.

O 
mų, 
mos 
čiau
ko, kad padėtis jau pakanka
mai paaiškėjusi ir daugiau no
tų nebereikalinga.

Vėlesni pranešimai Londone 
kalba, kad Hitleris ruošia dra
matišką žygį, kaipo atsakymą 
į britų mobilizacijos paskelbi
mą. Manoma, jis arba sušauks 
reichstagą, arba išleis prokla
maciją į Vokietijos žmones.

■■

Yra galimu- 
bus siunčia- 
notos. Ta- 
atstovai sa-

NEW YORK.—Dėl grūmojančio ka

a

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

New Yorko uoste susigrūdo daug laivų.

KALBA APIE KLAIPĖDOS ATIDAVIMU 
LENKAMS

Išmainymą Dancigo į Klaipėdą mato kaipo 
išeitį iš lenkų-vokiečių konflikto

PARYŽIUS, Francuzija, rug- kyti. Ir toliau aiškina: esą, jei- 
piučio 31 — Įtakingame fran
cuzų dienrašty “L’Oeuvre” ket
virtadienį patalpintas editoria
las pirmame puslapy.

Editorialas klausia: kiek 
bos tenka duoti tokiems 
nymams, kaip 
Dancigo ir lenkų koridoriaus į
Klaipėdos uostą ir jo teritori
ją?

Atsakymą į klausimą edito
rialas duoda tokį: Sunku paša-

svar-
suma- 

išmainymas

gu norima tuo budu pašalinti 
mažumų problemą ateity, tai 
teks Lenkijai ir Vokietijai ap
simainyti gyventojais, , perkelti 
vokiečius iš Klaipėdos į Vokie
tijos teritoriją, o lenkus iš 
Dancigo ir koridoriaus į Len
kijos teritoriją.

Toliau dienraštis “L’Oeuvre” 
pastebi, kad kaip tik šitokios 
rųšies mainus svarbus lenkų 
dienraštis “Gazieta Polska” 
diskusavo pereitą pirmadienį.

LIETUVA MOBILI
ZUOJA REZERVUS

Lietuva įsitikinusi, kad ji nebus įtraukta į 
tarptautines komplikacijas GALI PARDUOTI LIETUVĄ

F
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UŽGYRĖ VOKIEČIŲ-RUSŲ SUTARTĮ
RUSIJOS KARINĖ MISIJA ATVYKSTA I BERLYNĄ

BERLYNAS, Vokietija, 
rugp. 31 — Vokietijos pro
pagandos ministerija oficia
liai paskelbė, kad rusų-vo
kiečių nepuolimo-ir draugin
gumo sutartis tapo užgirta 
vienu balsu ketvirtadienį 
9:53 valandą vakare (Chica- 
gos laiku 3.53 vai.. popiet). 
Sutartis užgirta tuo pačiu 
laiku Berlyne ir Maskvoje.

Iš patikėtinų šaltinių pa
tirta, kad Berlyne laukiama

Telegrafas nutrauk-]Francuzijos ministe 
tas tarp Londono ir 
Europos kontinento

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Telegrafo ir telefono su
sisiekimas tarp Londono ir Eu
ropos kontinento tapo nutrauk
tas ketvirtadienio vakare, žy
miai apsunkintas ir dalinai su
laikytas susisiekimas tarp Lon
dono ir J. Valstijų.

Užsienių žinių agentūros įs
pėtos Londone, kad britų cen
zūra bus įvesta žinioms 
čiamoms iš Anglijos į 
nius.

Žinios iš Berlyno dar 
kia New Yorką bevieliu tele
grafu. Taipjau gaunami New 
Yorke pranešimai iš Paryžiaus.

siun- 
užsie-

pasie-

Ieško J. Valstijų pa 
galbos Japonijos 

klausime
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 31 — Gaunamomis čia 
informacijomis, artimoje teity 
Francuzija ir Rritanija gali 
kreiptis j J. Valstijas tokiu pa
siūlymu: arba suteikti Rritani- 
jai ir Francuzijai pagalbos, ar 
priimtf britų ir francuzų susi
tarimą su japonais.

Vokiečiai, rusai ir italai siū
lo japonams sudaryti galingą 
visų keturių valstybių sąjungą, 
kuri (Jominuotų pasaulį.

šitoks pavojus verčia, kitoj 
pusėje, britus ir francuzus ieš
koti japonų draugingumo. Tai 
reiškia, kad francuzams ir bri
tams tektų pavesti Kiniją ja
ponams, jeigu J. Valstijos ne
ateis pagalbon. 6:14 v. r.

Francuzijoj yra viena

bB
■1*^'

■. j

rusų karinės misijos. Ji at
vyks čia penktadieni.

Ryšium su karinės misi
jos atvykimu į Berlyną ten
ka prisiminti pirmesni pra
nešimai. Jie buvo toki: Hit-

kuris gali paklupdyti lenkus 
ant kelių. Jis gali paskelbti 
Rusijos ir Vokietijos karinį 
kooperavimą. Tuomet Len
kijai grūmos pavojus ne tik 
iš Vokietijos, bet ir iš Rusi
jos pusės.

leHs tu?K ’da? vieną trupa, ęrijea-esąniįosrsu
kuris o-ali naklundvti lenkus koncentruotos Vilniaus kra

rių kabinetas susi
rinko nepaprastam 

posėdžiui
PARYŽIUS, Francuzija, 

pi ličio 31 — Francuzijos 
kabinetas skubiai su- 
posėdžiui 6 valandą 

Ką svarstys, nepraneš- 
kurie parlamento na

rug- 
mi-

nisterių 
šauktas 
vakare, 
ta. Kai
riai reiškia nuomonę, kad svar
stys britų atsakymą į Hitlerio 
notą.

50 detektyvų atvyko į Fran- 
cuzijos komunistų partijos ge
neralines patalpas, kaip mano
ma, kratą daryti.

Gauta pranešimų, kad vokie
čių tvirtovių linijoje pagal upę 
Reiną kariuomenė pilnai prisi- 
ruošusi mūšiams.

Britanija ragina 
lenkus taikytis

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Ketvirtadienį kalbėta, 
kad britų ir vokiečių derybos 
Dancigo ir lenkų koridoriaus 
klausimu pažengusios toli pir
myn. Įvairus ženklai rodo, kad 
ruošiamasi dar kartą Hitleriui 
nusilenkti, jį raminti.

Britanijos valdžia, neoficia- 
liomis žiniomis, daranti spau
dimą į lenkus taikytis su na
ciais. Britanijos valdžia ragi- 
nanti lenkus pasiųsti atstovą į 
Berlyną. Kiti pranešimai — iš 
Berlyno — sako, jogei Hitleris 
laukia lenkų pasiuntinio ket
virtadienį deryboms tęsti tie
siogiai su vokiečiais.

RIGA, Latvija, rugp. Ši
čia gaunami pranešimai, 
kad Lietuva skubiai mobili
zuoja rezervus, gavusi žinių 
iš Vilniaus, jogei Lenkija 
ketinanti užpulti Rytų Plu
ši ją per Lietuvą.

Lietuvos viena divizija ka
valerijos ir keturios divizi-

što pasieny

Francuzijos kabinę 
tas pakartojo priža 

dus Lenkijai
rug
ini-

PARYŽIUS, Francuzija, 
piučio 31 — Francuzijos 
nisterių kabinetas ketvirtadie
nį laikė nepaprastą posėdį. Po
sėdžiui pasibaigus tapo išleis
tas trumpas pranešimas, kad 
kabinetas dar kartą, prižadėjo 
Lenkijai pagalbą, jeigu ją už
pultų Vokietija.

Ruošiasi nusilenkti
Hitleriui

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Pranešimai iš Lenkijos, 
Francuzijos, Slovakijos, Rytų 
Prūsijos kalba apie pasiruoši
mus karui, apie mobilizavimą 
naujos kariuomenės tarnybai ir 
bendrai apie kariuomenės ju
dėjimą.

Tuo gi tarpu paplito gandai, 
ypatingai trečiadienio vakare ir 
ketvirtadienio rytą, kad didžio
sios valstybės ruošiasi vėl Hit
lerį “raminti”, jam nusilenkti.

Kalbama apie Vokietijos- 
Lenkijos ginčo pašalinimą tai
kiu budu — veikiausia Lenki
jos kaštais.

Paryžius laukia nau 
jų Mussolinio 

reikalavimų
PARYŽIUS, Francuzija, 

piučio 31 — Francuzų many
mų, jau arti laikas, kai Mussp- 
linis pareikalaus peržiūrėti vi-, 
są VersaHaus taikos sutartį ir 
iškels naujus Italijos reikala
vimus. Jis reikalaus ypač, kad 
francuzai suteiktų Italijai kon
cesijų Afrikoje,

KAUNAS, rugp. 29 d. -1 
Dėl įtemptoj padėties Euro
poje politiniuose sluoksniuo
se pareiškiama, kad Lietu
va, turėdama nepuolimo su
tartis ir getus santykius su 
kaimynais, į laiky d a m o s i 
griežto neutralumo, yra įsi
tikinusi išliksianti neitrauk-
<•<*’ •• ylįin. ' ' , • ».«.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Ministrų Tary

ba nutarė Klaipėdos Vytauto Dir 
džiojo gimnaziją perkelti į 
Šventąją. Kol šventojoje bus su
darytos gimnazijai veikti tinka
mos sąlygos, gimnazija laikinai 
įsteigiama Palangoje. Be to, Mi
nistrų Taryba pavedė Susisieki
mo Ministerijai 300,000 Lt 
Šventosios-Darbėnų geležinke
lio žemės darbams užbaigti, ne
laukiau sąmatos pakeitimo ir 
leido užpirkti užsienyje reika
lingą geležinkeliui statyti me
džiagą.

KAUNAS. — Žemės Tvarky- 
mo Departametno duomenimis 
Lietuvoje dar yra 3,070 neiš- 
skirstytų kaimų, 450,000 ha plo
to. Padavusių prašymus skirs
tytis vienkiemiais yra 2,400 kai
mų, 340,000 ha žemės ploto. 
Šiemet visame krašte žemėtvar
kos darbus vykdo per 170 ma
tininkų. šiemet daugiausia bus 
išskirstyta viensėdžiais Ukmer
gės apygardoj 120 kaimų, 
19295 ha plėtė ir Utenos apy
gardoje — 113 kaimų, 12,305 
ha ploto.

VARŠUVA. — Lenkų telegra
mų agentūra “Patas” iš Klaipė
dos praneša, apie planą koloni
zuoti vokiečius Klaipėdos kraš
te. Tas planas paliesiąs 5,000 
ūkių. Tą proga pabrėžiamas u- 
kininkų lietuvių tame krašte ne
rimas, nes juos grąsinama nu
skandinti germanizacijos ban
goje ■fį.';'

rug-

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauja:

Bendrai giedra; saule teka
leidžiasi 7:26 v. v.

ta į tarptautines komplika
cijas. Tiek visuomenė, tiek 
vyriausybė šiuo klausimu y- 
ra visiškai vieningos, todėl 
visame krašte viešpatauja 
ramus budėjimas, vienybė ir 
rimtis.
1939/VIII/29 d.

. ’ t. A * • *
1 1 : • “ • "<
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Nacių vyriausybe pa
skelbė statomus len
kams reikalavimus
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

31. — Aukštuose nacių sluoks
niuose kalbama, kad vokiečių 
ir anglų derybos užsikirto. Kai 
kurie reiškia nuomonę, jogei 
nebegalima išgelbėti taikos.

Vyriausybė, nesulaukusi len
kų pasiuntinių taikos dery
boms, paskelbė Vokietijos rei
kalavimus. Nacių sąlygos susi
daro iš 16 punktų. Pagrindi
niai reikalavimai yra toki: 1— 
tuojau sugrąžinti Dancigą Vo
kietijai; 2 — paskelbti plebis
citą lenkų koridoriuje; 3 — 
nuginkluoti Dancigą ir Gdynią;
4 — apsimainyti gyventojais;
5 — pavesti mažumų skundus 
tarptautinei arbitracijai.

Vokietija pakvietė Rusiją į 
tarptautinę komisiją iHebisci- 
tųi prižiūrėti kartu su Italija, 
Francuzija ir Britanija.

7

Vokiečiai užėmė 
Dancigo stotį

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
31 — Trečiadienio naktį nacių 
slaptoji policija užėmė švar 
biausiąją Dancigo geležinkelio 
stotį, išmetė arba areštavo len
kus samdinius, nutraukė lenkų 
ir iškėlė nacių vėliavas stoty. 
Ketvirtadienį naciai nuplėšė 
Lenkijos Baltojo Aro ir Len
kijos geležinkelių ženklus.

Eina smarkios rusų- 
japonų kautynės

------------- --------

TOKIO, Japonija, rugp. Ši
čia gaunama pranešimų, kad 
mušis einą tarp japonų ir ru
sų jėgų Mogolijos fronte. Ja
ponai stengiąsi išmušĮi iš pozi
cijų tris nišų kariuomenės di
vizijas, kurios yra įsitvirtinu
sios Manchukuo teritorijoje.

Užsitęsusios dervbos kelia abejonių, ar 
nėra ruošiama išdavystė

CHICAGO, rugp. 31 — Dien- 
rašty “The Chicago Times”, 
ketvirtadienio laidoje, tilpo jo 
specialaus Londono korespon
dento, Erland Echlino, straips
nis apie vedamas dėl Dancigo 
ir lenkų koridoriaus derybas. 
Ečhlih sakot*, >’ -L >■'<. . •- *,

Gera žinia iš Europos yra 
ta, kad karas dar nekilo. O kaip 
dalykai klojasi, tai tikrų žinių 
visuomenė neturi.

Paskutinėmis keliomis die
nomis britų, vokiečių ir fran
cuzų valdžios apsimainė šešio
mis notomis. Išėmus apie 100

Naciai kalba apie rusų kariuomenės 
pagalbą

HITLERIS KETINĄS PASKELBTI KARINĮ SUSITA
RIMĄ SU RUSAIS

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 31 — Gandai ėjo ket
virtadienį, kad Hitleris ruošia
si pavartoti vieną svarbiausių 
savo trupų tikslu įtikinti len
kus, kad jie turi atsiųsti į Ber
lyną pasiuntinius deryboms.

Koks tas trupas yra? Jeigu 
lenkai pasiliks nesukalbami, 
tai Hitleris ketinąs paskelbti 
Vokietijos ir Rusijos karinį 
kooperavimą.

Jeigu Hitleriui pavyktų gau
ti Rusijos karinį kooperavimą,

Lenkija nepasiuntė atstovų pas Hitlerį
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 31 — Ketvirtadienį čia 
laukta Lenkijos pasiuntinio de
rėtis su Hitleriu dėl Dancigo 
ir lenkų koridoriaus.

Pasiuntinys neatvyko.

Didelė Francuzijos unija nutraukė ryšius
4 • su komunistais

PARYŽIUS, Francuzija, rug- 
piučio 31 — Metalo darbininkų 
unija 
galingiausių darbininkų organi
zacijų. Iki Hitlerio-Stalino su
tarties šitoje unijoje komunis
tai turėjo stiprios įtakos.

Ketvirtadienį unija nutrau
kė visus ryšius su Francuzijos 
komunistų partija.

aukštų valdininkų Londono, 
Berlyne, Paryžiuje, Romoje ir 
Maskvoje, kiti žmonės nežino 
kas tose notose buvo pasakyta.

Ilgose ' konferencijose, ypač 
Londone, svarstyta kas nors 
svarbaus, kas nors reikalaujan
čio ilgų diskusijų. Kas svarsty
ta?

Gal būt, sako “Chicago 
Times” korespondentas, kad 
diskųsuota trečios valstybes 
pardavimas. Pavyzdžiui, sutei
kimas Lenkijai koridoriaus per 
Lietuvą, mainais į dabartinį 
lenkų koridorių.

tai Lenkijos padėtis pasirody
tų tikrai pavojinga, nes tuo
met jai grūmotų ne tik vokie
čiai vakaruose, bet ir rusai ry
tų pusėje. »

Trečiadienį Lenkija paskel
bė mobilizavimų pusės miliono 
naujų kareivių. Ketvirtadienį 
aiškinama, kad šita mobilizaci
ja esanti lenkų atsakymu į Hit
lerio reikalavimą pasiųsti at
stovus į Berlyną deryboms su 
naciais, suprantama, nacių są
lygomis.

Varšuvoje ketvirtadienį vy
ravo nuomonė, kad taikai iš
gelbėti beliko mažai vilties. 
Valdžios atstovas painformavo, 
jogei Lenkija atsisakė pasiųsti 
misiją į Berlyną deryboms tsn 
Hitleriu.

KAUNAS. — Prieš kurį laiką 
įsistengusi. akc. “Molio” bend
rovė ruošiasi šiemet pastatyti 
eternito fabriką. Pažymėtina, 
kad fabrike gaminamos eternito 
stogams dengti plytelės yra žy
miai lengvesnės ir patvaresnės 
už čerpes. Fabrikas kainuosiąs 
per, 700,000 Lt.
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Atgal j tampiuosius viduramžius
Mes šiandien taip jau prie 

visko pripratę, jog niekas mus 
nestebina. Mus dargi blogai 
nuteikia, jei pasiėmę dienos 
laikraštį nerandame ko nors 
baisaus, žiauraus, nepaprasto. 
Smarkiais žingsniais einame 
prie išsigimimo ir nors dai
nuojame puikiausius himnus 
musų progresui, civilizacijai, 
kultūrai, vienok patys nejun
tame kaip einame atgal, grįž
tame į juodžiausius viduram
žius,

Štai keletas pavyzdžių.
Kuo virto šiandien fašisti-* 

nėse valstybėse žmogus?

Nieku arba 'viskuo. Viena 
aišku, jog jis virto paprastu 
valdovų, įrankiu, daiktu, ku
rį gali parduoti, pirkti, mai
nyti, versti jį paprastu auto
matu, dargi gyvuliu.

Viduramžiais karaliai lai
kėsi taisyklės, jog valstybėje

norėjo

nakti-

buvo de* 
jos autoriai kalinami 
nužudomi.
tas pats šiandien fa* 
valstybėse? Ar ne* 

kitoniškai žino

■■ MH

Vęėlt Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
- 610 W. 32nd St,
; T.I. Vietory 0308 
' As sUveldinu ir ištaisau.

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

. ..  E .8
1 aisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

e penkiolikta*
neatima

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted
CHICAGO, ILL.

■ I I

St.

DAKTARO rORMŪLA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PI M PLĖS

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suterštą veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs- skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi JO iš labiausiai vęL 
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam

galima tik viena tikybą ir ta 
vyraujanti tikybą turėjo būti 
tokia, kurių išpažino tuo laiku 
valdovas. Jei karalius katali
kas—tik katalikai galimi, jei 
protestantas, tik kirkės gali
mą statyti. Dėl šio nusistaty
mo Ispanijoje veikė baisiau
sia inkviziciją, Prancūzijoje 
vyko tikybiniai karai su hu
genotais ir tų karų
Prancuzijos valdovai užbaigti 
garsia Baltramiejaus 
mi, dar vėlesniais laikais Eik 
ropa ištisus trisdešimt metų 
kovojo, viena kitų puolė norė
dama įvesti vienų ar kitų ti
kybinę dogmų.

Visos knygos, kurios kito
niškai kalbėjo, negu viešpatau
janti tikyba tvirtint 
ginama, 
ir dargi

Ar ne 
šlstinūse
draudžiama 
nems galvoti, negu diktatorių* ? 
Ar leidžiamu bent vienąi par
tijai, kuri nebūtų valdančioji 
veikti? Ar nepasižymi visos 
fašistinės valstybės knygų de
ginimu, nekalčiausių romanų 
draudimu ir jų autorių perse* 
kiojimu? Ar netremia fašistai 
žydus kaip Ferdinandas Kata
likas Is
me šimtmetyje? Ar 
vokiečiai dargi pilietybę gry
no kraujo arijams už tai, kad 
jų parašytose knygose yra ne
palankios diktatoriams mintys 
parašytos?

Ar nepersekiojama dargi 
katalikybė ir nori įvesti seno
vės stabmeldybė, kad tik gau
tųsi vieningas tikėjimas? Ar 
neverčiama dargi mokslinin
kai meluoti ir tvirtinti pra
manytas žinias apie vienos 
rasa tobulybę ir kitų idijotiš- 
lyunų ?

Ar nevirto diktatoriąį vien
valdžiais valdovais, nuo ku
riu žodžio priklauso visų pi-

Ginių gyvybė ir turtai? Ar ne
sikartoja Prancūzijos kara
lių žodžiai, kurie tvirtino, jog 
viskas, kas yra valstybėje, tai 
jų ir jei žmogus naudojasi sa
vo uždirbtu skatiku 
tima valdovas—turi 
dėkingas?

Ir nejaugi reikia

ir jo nea>- 
buti jam

I AOME-NAUJIĘNŲ TelepfcotO
WASHINGTON, D. C. — Kai naujasis Anglijos am

basadorius Amerikai, lordas Lothtan, atvyko įteikti sa
vo kredencialus prezidenįui Rooseyėltuį, tai jūodas ka
tinas perbėgo per Baltojo Namo laiptus. Prietaringi 
žmonės gali tai palaikyti blogu ženklu.

............................................. - ■ --T -- ■   >:   — ■ ■■• • •• ■ - -.-n. 

Viduramžiais ir dar anksty- sų baudžiavos Jaikus, kuomet 
besniais laikais, t. y. gilesnėje 
senovėje buvo nemaža tokių 
valdovų, kurie gyveno išnuo-

darni kitam valdovui savo ka
riuomenės pulkus (Lands- 
knechtai).

O šiandien ar ne tas pats? 
Ar Mussolinis su Hitleriu ne
parduoda savo kareivius vi
siems? Ar jie nesiuntė savo 
kariuomenę Ispanijon ir ver
tė Ispaniją mokėti už kiekvie
nų kareivį geležimi, auksu, 
maistų ir kitais produktais, 
nes Frankas pinigų pats netu
rėjo? Ar nesiuntė Hitleris če- 
koslovakijon , kglti ,perimų, 
kaip lygiai daro- Dancige? Ar 
tat* nėra; biauriąusias žmonių

musų dvariniųkai keitė bau
džiauninkus į šunis ir pana
šiai?

Ar yra kas nors šventa fa
šizmui? Niekas,* .>nebent pati 
diktatoriaus dsinčnybč: Juk 
žmonės virto pas juos papra-

ątais gyvuliais, Vokietijoje lei
džiama ir dargi užginama 
kiekviena moteris ar mergina, 
nežiūrint ar tekėjus ar ne, jei 
gimdo, nes valstybei reikalin
ga daugiau vergų. Valstybė 
vos ne įstatymų keliu globoja 
ir propaganduojA prostitucijų, 
kad tik turėtų daugiau anuo
tų mėsos.

Fašistinė spauda gėrisi ir 
gieda linksmus himnus karui, 
džiūgaują kuomet mato bombų 
draskant nekaltus gyventojus, 
nors tarp jų butų vien moters 
ir vaikai.

Vaikai nuo pat mažens mo
komi žudymo amato, nors jau 
du šimtai metų, kaip pedagogai 
skelbia, jog vaikus reikia sau
goti nuo tokių dalykų, nes auk
lėjami žmogžudžiai, krimina
listai.

I kų pavirta tarptautinės su
tartys? Kur buvęs pasitikėji
mas vienos valstybės kita? 
žuvo! Vien ginklas ir kumš
tis virto teisės ir tiesos įstaty
mu, 1

Šiandien viskas galima dary
ti, jei tai neša naudų diktato
riams. Juk Vokietijos teisingu
mo ministeris atvirai pasakė, 
kąd teisinga tas, kas mums 
gera ir krimilaizmas, kas 
mums kenkia, Nėra absoliutūs 
tiesos ir teisės nuostatų, Viskas 
suminta,

- Šiandien karai dargi neskel
biami, puolami pirmai progai 
pasitaikius silpnesni ir nesi
stengiama dargi to pateisinto, 
o jei ir teisinama tai lauki- 
niškai. Kuomet žmonės dar gy
veno kaimynėmis, buvo pa
prastas teisės įstatymas: jei

vienos žmonių giminės žmogų 
užmušė ar nuskriaudė kitos 
giminės žmogų, už tų skriaudų 
atsakydavo visa gimihė ir daž- 
niauąia jų užpuldavo, visus 
išplaudavo, dar likusius pa
vergdavo. Ar ne tos pačios 
laukinės teisės prisilaiko vo
kiečiai puldami Čekoslovakiją, 
Lietuvą, Dancigą ir kitur vien 
už tai, kad ten nubaudžiami 
neklaužados vokiečiai? Ar kitu 
motyvu italai užėmė Albaniją, 
kur ir taip italai buvo savotiš
ki valdovai?

Ir nejaugi reikia baisesnių 
dalykų ?

Ir visa tai mes vadiname 
aukso amžiumi, civilizacija, 
nepaprasta kultūra ... ir grįž
tame į primityvio žmogaus sto
vį...

Ir kas dar bus netolimoje a- 
teityje? Kokio baisaus karo 
laukia žmonija? Baisu ir kal
bėti apie tai..
T

AKIŲ SPECIALISTĄ1

Office and Bes. Phone Caiumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:34 p. m*

K

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^. Penktadienį
4143 So. Archer Avė,

TeL Lafayette 3654

k

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1934 i

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2241
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

I 
s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance*
.f DIENĄ IR NAKTĮ,,,.,,

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
. ,, 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Telefonu LAFAYETTE 0727

'i;

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomętrioally Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuri® 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St ■ 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—41 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadįe-. 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 4111

Kiti Ltetnviai J^kĮyąĮ;: 3

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos; nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7291

TeL Office Wentworth 6334 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir uubatnmio

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1824
‘ Pritaiko AJdnim 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
754 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandpą: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki t 
Nedeliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IS,iRUSIJOS ....

Gerai liątuyiąms žįnęruas per 38 
mettis’kaifro patyrę^ gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedeliomis.

TeL CANAL 3114
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central'7464

Bei mažą to, diktatoriai pra
deda mainikauti žmones kaip 
baudžiavos laikais į Įmaišus 
maisto ar kų kita.

Juk šiandien jau nebepre
kiaujama pinigais, bot maino
ma daiktas į daiktų, kaip žB 
baugiojo sepoveje, kuomet 
dąr žmonės nežinojo kas yra 
pinigas.

Bet visus rekordus barbariz
mo sumušė Musolinis.

Italijoje trykšta kavos, nors 
Abisinija buvo kavos tėvynė 
ir iš ten paplito ji po visų 
pasaulį,

Iš karto Italijos fašistai mė
gino skelbti karų prieš kavos 
mėgėjus ir draudė piliečiams 
jų vąrtoti, bet kadangi fašis
tinėse valstybėse viskas drau
džiama ir jau nieko nėra, gal 
kilti dėl to neramumai, Muso
linis visgi stengiasi kavos įsi
gyti ir maino vislių į kavų, 
tik, deja, ne visos kavos pro
dukcijos valstybės nori su 
juo .vešli paprastų senoviškų 
mainų prekyba, gi už valiutų 
jis neįstengia jos pirkti, jam

LIETUVIAI
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Klausykite rnnsų Lietuvių radlo programų Antradienio ir ieėta- 
dfeftto vakarais 7 vai. vakaro iš W, ®L L >. stoties (1484 K.) 

—Pranešėjas Pt 4ĄLTIMIERAS.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
Ofiso Tel. Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis pagal sutartį. , 
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD. 

Tel. Keuvzood 5107.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

baisesnių 
dalykų ieškoti spaudoj ? 
jaugi tai neverčia žmogų 
sigųsti ir pasiklausti: kur 
nueisime?

Bet ženkime toliau.
■ r .n ji— —t . 1 " i ■ ■■■■>>

Ne
it u- 

mes Laidotuvių Direktoriai

Spausdinam

i

Miesto 
Kamb. 
Namų

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
ęqr. Damen, Hemloek 46»

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. JLUNOIS 
Ttl. Gana! 8500

ADVOKATAI

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, minais
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 4741 
Valandos; 9 ryta iki • vakaro 

>» i n » 1 1 ~~

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St 
Room 1234.

Ofiso T«L CENTRAL 1824. 
Namu JTpI.—Park 3395

K. P, GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 4818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas FORTSMOUTH 9P33 
PCJCAJiONTAS Minę Run S7.25
(Screened) Tonas .............................. s
HMULOSN4S ' $J.OO
PETROLEUMCARBON’ COKĘ $7,25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ ’ • 

Sales Tąx ekstra.
. .............  j 11 » ■■ri i» jh i i

NARUI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių > 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
mas Dieną 

U M ir naktj.

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSI

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. . j i' r

Ofiso valandos: • , - < • 
Nuo 10 ikį 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
D R-M S ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

nos pirkim vii, jau nekalbant, 
jog visų auksų suėda karo prą* 
monė.

Ir štai, jay senokai BrąziU* 
jos vienas futbolo klubas gan 
švelniai žiurėjo į italų žaifjikų 
FiglioJaa, kuris gyvena Geno- 
voje (Italijoje) ir savo laiku 
buvo pradėję derybas su juo, 
kad jis atvažiuotų Brazilijon 
žaisti. Derybos užsitęsė ir kuo* 
met brazilai jau nesitikėjo jį 
gauti, staiga gauna iš Italijos 
telegramų, kad minėtas fut+ 
bolo žaidikas. sutinka važiuoti 
Brazilijon, bet už tai Italija 
reikalauja be jo algos, kaip 
atlyginimo—416 maišų kavos! 
$1 kava turi bųti tuojau pa* 
siųstą Italijon ib vos kava pa* 
sieką Italija—minėtas futbo* 
listas išvyksta Brazilijon, .

Ąę tai neprimena jums muf

Ofiso Tel. Vlrginią 0036, 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 0—8 vai vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos^-9—10 Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.
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ANAS M. PHILLIPS
3307 i4tųwūca Avenue ‘ Phone Yards 4903
a ■ wi i ■■ ■ «■ ■■■■■■■   1 V*> I H'l» I Į Į t l1! VYI TT.1 ■ I I f 11 VT

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone, Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

ih, j ii'i.ci 111 uit i j «ji'jj.i'a t < " į Litai1 suu. i as iim,ii,nu».m t

J. LIULEVICIUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Iy r,, ,| „ Į». i.j . I, I >I I ■ . I

I. J. ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street Yards 0782

t—Trr

S. P. MAŽEIKA Varde 1139
3319 Lituanica Avenue Y arda 1138
WBt» i'Įė'aįm.-.' ■ t d .. .į.. ė. ....... ... ,'i „-—i,.,,

LACHAWICZ m SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUI 42-44 Rast 108th Street Td. PnlltaM 1X74

■ 1  ................................................ ’■!,     I l,1 JT *"t——WT. r "W^. I I . I,

. ALBERT V. PETKUS
-^704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak- 

Telefonas SEELEY 7334.
Namų telefonas Brųnsvięk 4547

Tel. Yards 3144 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 3 Ud 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki | 

šventadieniais: 11 iki 13 
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir oi

3343 ST*

Rernkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Penktadien., rugsėjo 1, 1939

DETROITO ŽINIOS FAKTAI IS LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS ISTORIJOS

Rugpiučio 20 d. prie. L.A.P. 
Klubo prisidėjo Keistučio Pašal- 
pinė Draugija. Vadinasi, įvyko 
jungtuvės. Dabar klubas turės 
apie 350 narių, o turtas sieks 
$6,000 su viršum.

Tenka pasakyti, jog L.A.P. 
Klubas yra viena rimčiausių or
ganizacijų Detroite. Klubas 
stengiasi į politiką nesikišti, to
dėl visokių pažvalgų žmonės ga
li jame išsitekti.

Dabartiniu laiku, kai klubas 
dar labiau sustiprėjo, visi yra 
kviečiami prie jo prisidėti. Ypa
čiai pageidaujami yra jaunuo
liai, kuriems yra teikiamos ir 
tam tikros lengvatos.

Rugsėjo 3 d. Birutės darže 
klubas turės pikniką. Nauji na
riai bus priimami už nupikgin- 
tą įstojimą. Visi kviečiami tąja 
proga pasinaudoti.

(Žemiau telpa ištisas verti
mas iš bylos Nr. 8810/1924, 
New York’o Aukšč. Teisme N- 
Y. Apskričiai, kuomet Valsty
bės Gynėjas uždraudė parda
vinėti šios B-vės akcijas. By
los vardas: “People of the 
State of New York vs. Lithua- 
nian Development Corpora
tion”. Akcininkų komitetas vė- 
liau parūpins parodymus ir iš 
dabar vedamos byjos.)

TARDYMAS, pasiremiant N. 
Y. 1923 m. Įstatymų 649 Skyr., 
kaip pakeista 1923 m. Įst. 600 
Sk., vykęs N. Y. Valstybės raš
tinėje, 49 Chambers St., New 
York, N. Y., 1924 m. sausio 14.

Tardytojas—Abrakam Ro- 
senthal, Valst. Gynėjo Padė
jėjas.

“Labor Day” (rugsėjo 4 d.) 
darbininkai rengia didelę de
monstraciją, kuri prasidės 2 
vai. po pietų Cadillac Sųuare 
(prie miesto rotušės). Demons
traciją rengia unijos. Bus daug 
kalbėtojų. Tarp kitų kalbės ir 
John L. Lewis, CIO priklausan
čių unijų prezidentas. Jo kalba 
4:30 vai. popite bus transliuo
jama per radiją iš WJR stoties.

Taigi, kas negalės demonstra
cijoje dalyvauti, tai galės jo 
kalbą per radiją išklausyti.

—Reporteris

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Jus nepardavėt jokių ak

cijų po 1919 m-?
ATS. Ne, Tamsta.
KL. Tamsta buvai sekreto

rius nuo 1920 metų* ar ne?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kas yra jūsų bendrovės 

iždininkas?
ATS. A. S. Trečiokas.
KL. Ar bet kada bendrovė 

paskelbė dividendą?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kada?
ATS. 1918 ir 1919 mm.
KL. Jokio dividendo 

skelbta po 1919 m.?
ATS. Ne, Tamsta.
KL. Kokio turto bendrovė 

turi parodyti už tuos surinktus 
$423,000?

ATS. šiuo laikų $120,000.
KL. Kas yra tas turtas (as- 

sets), pasakyk koks jis yra?
•

ATS. Akcijos lietuviškoje 
organizacijoje—keturios orga
nizacijos buvo sudarytos Lie
tuvoje, ir namų nuosavybė

ne-

JUOKAI
Sumanymas.

—Žinai, aš turiu gerą suma
nymą.

—Kokį?
—Tu man 

auksinų, bet 
auksinus, o
skoFĮpgąs penkis. Ną

paskolink dešimt 
duok tik penkis 

tu man taip pat

Buvo tikras.

gavai mano laišką?
—Ne.
—Tai ir gerai, kad nepara

šiau, nes iš karto buvau tik
ras, kad tu jo negausi.

PARDAVIMUI Hubbard Avė. 
2796—kampinė krautuvė su virtu
ve užpakaly ir šešių kambarių fla- 
tų viršuj, freimas, plytinis pamatas, 
garu šildymas, * savininko vartoja
mas kaipo grosemė ir namas, gera 
vieta marketui, alaus darželiui, res- 
taurantui ir tt. Arti prie Michigan 
Avė. Bargenas, $4,000.00. Duos 
terminus. Scanlon’s 3727 Michigan 
Avė. Lafayette 2844.

Liudytojai: Andicat Benja-
min Strimaitis, L. A. B-vės 
sekr.
Andicat Benjamin Strimai
tis, teisėtai prisaikdintas, 
paliudijo sekamai:

P. ROSENTHAL: Klaus. Tam
sta esi Lietuvos Atstaymo B-vės Nexvi York’e, esanti 294 8th 
sekretorius?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kaip ilgai Tamsta 
sekretorius? .
ATS. Nuo 1920 m.
KL. Kada korporacija buvo su
organizuota?

ATS- 1916 metais.
KL. Kokiam tikslui?
ATS. Atstatyti suvargusį 

(distressed) kraštą Lietuvoje.
KL. Kiek šios korporacijos 

kapitalo akcijų buvo visuome
nei parduota?

ATS. $423,000 vertės.
KL. Iš kokios akcijų rūšies 

šios kajii falinės akcijos susi
deda?

ATS. Visos paprastos (com- 
mon).

KL. Po kiek akcija?
ATS. $10.00.
KL. Išleistos akcijos yra pa

prastos $10.00 par vertės, ir 
$423,000 vertės buvo visuome
nei parduota?

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kiek viso yra išleista 

kapitalinių akcijų?
ATS. Inkorporuota, • vienas 

milionas.
KL. Einant kurios valstybes 

įstatymais?
ATS. Delaware.
KL. Kada paskutinę kartą 

jūsų bendrovė siūlė visuome
nei akcijų parduoti?

ATS. Kiek aš atsimenu, 1919
m. spalių mėn.

KL. Jus visas tas akcijas 
pardavėt prieš 1919 m.?

Tamsta, 
teisinga? 
Tamsta.

apie

turite

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT. MICH- Telefonas Tow.nsend 5-1578

ssSJARUSZU Vasarnami
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jitno ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306

Avė., ir akcijos Baltijos Val
stybių Banke, vertos $54,000.

buvai kl Jūsų turtas yra 
'$120,000?

ATS. Taip, 
KL. Ar tas 
ATS. Taip,
KL. Ir prieš tatai jus 

akcijų atsakomybę $423,000?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Ar jus turite betkokių 

Europos skyriaus prekių?
ATS. Ne, Tamsta, ne dabar. 

Mes turėjome, buvo gasolino 
čia atsiųstą, kuris buvo pavers
tas pinigais.

KL. Jus nepardavinėjate ak
cijų dabar, ir nesiūlėte po 1919 
m.?

ATS. Ne, Tamsta.
KL. Ar jus sutiksite nebe

pardavinėti jokių akcijų. <
ATS. Taip, Tamsta, nebent 

jei visuotiname susirinkime 
akcininkai nutartų parduoti 
akcijas, tuomet akcininkai tu
rės tai daryti.

KL. Jus negalite nieko dary
ti, ko ši įstaiga jums neleis. 
Ar Tamsta pasirašysi sutikimą, 
kad jus nebepardavinėsite jo
kių akcijų?

ATS. Aš nesu įgaliotas tatai 
vienas pasirašyti, be Direkto
rių Tarybos sutikimo.

KL. Kada Tamsta gali pasi* 
tarti su savo Direktorių Tary
ba?

ATS. Visuotinas susirinki
mas bus rytoj, ir trečiadieny 
bus susirinkimas naujai Tary-

■NAUJIENOS, Chicago, iii,
I * r ■ . * ■ * ' • - • ' •
Apsipirkite šventėms 
gana valgių

;.... . ;
Su šios savaitės pabaiga pra

sideda Darbo Dienos šventės. 
Kiekvienai šeimyninkei tenka 
susirūpinti valgiais, kad . turė
ti jų gana, kad turėti lentynas 
prisidėjus tokiu valgiu, koks 
atsakytų šventės reikalavi
mams. Taigi, apsipirkite nie
ko nelaukiant — šiandien.

i
Kad padėti šeimyninkėms tą 

problemą išspręsti Midwest 
Stores savininkai padarė spe
cialų išpardavimą, tiksliai pri
taikindami žemesnes kainas. 
Šiandien Naujienose tas išpar
davimas paskelbtas, todėl tu
rite puikios progos su juo su
sipažinti. Perskaitę tą skelbi
mą, įsitikinsite, kąd ir prekių 
rūšis yra parinktą.

Nėra abejonės, veik kiek
vienas namas per šventes lau
kia svečių: vieni atvyks iš čia- 
pat, kiti iš toliai—iš užmies
čio. Vieni rengiasi išvažiuoti 
kitur, rengiasi į piknikus ir te
nai linksmintis, kiti išvirks- 
ščiai. Taigi, kiekvienas turi 
pagal savo reikalą ir valgius 
prisialkinti, ir kas svarbu, kad 
tie valgiai turi būti geri, sko
ningi ir patenkinantys.

Tad, perkant Midvvest Sto
res jus visa tatai galite gauti 
Beto, ši organizacija yra tos 
rųšies Amerikoj stambiausi, 
prekes perka tiesiai iš gamin
tojų ir dirbtuvių dideliais kro^- 
viniais. Tas leidžia jai nupir
kti pigiau ir parduoti savo 
pirkėjams pigiau. Taigi, čia 
perkant, be jau pasakyto, gau
site ir ekonomiškiau. Paskui, 
savininkai yra patys ir patar
nautojai. Tas reiškia, kad Čia 
ir patarnavimai Našesnis.

Tokiu budu, kąda rengsitės 
pirkti valgius šventėms, būti
nai apsilankykite Midwest 
Stores krautuvėje ir įsitikinki
te ką už ką galite gauti. Bet 
įspėjame,^ kad'*:'čia kokybė ir 
prekių šviežumas., bei žemos 
kainos padės jums sutaupyti 
nemaža pinigų. I

(Skelb.)

Didis Išpardavimas
Puikiausia Maistas — Žemiausios Kainos

'"PIRK NUO

SPECIALAI DEL PENKT. ir SĖST., RUGSĖJO 1 ir 2

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno 

qųi pęT a ę R°iės ar U VILU Imu Palaidas

Smetono

sv. 25c
Puikios U. S. 1—Rūšies Bobbler

BULVES 15 sv. inn 
Pekis 1 ub

COR*N FLAKES Miller’s Did. pak. 2y>0
“SPAM” Del Sandvičių 12 unc. ken. 25<^
“MIDVTEST”
SRIUBA Tomatų ar

Daržovių Reg. ken. 5^
“SALADA” Rudu Leibeliu
Juoda Arbata Maž 9c 1/1, sv. pak.’ 170
“DINTY MOORE”
Corned Beef ir Cabbage 24 unc. ken. 230
“RED CROSS” su Suriu 
SPAGHETTI PIETUS Pak. 140
“CRACKER JACK”• 3 pak. 100
“CAM'PFIRE” Marshmallovvs sv. pak. 170
KARO SYRUPAS “Mėlynu Leibeliu V/2 sv. ken. 10c
MAŽOJ,A Virimui Ah'va paintės kenas 22c

OBUOLIAI PlSth^uii 5 sv. 23<s
PUIKUS ITALIAN SLYVAI sv. 5c

PUIKUS CALIF. VYNUOGĖS Besėklės sv. 5c
PUIKIOS CALIF. BARTLETT KRIAUŠĖS 3 sv. 23c
PUIKIOS GELTONOS' CIBULĖS 5 sv. 11c
“DAVIES”
HAM SAUSAGE sv. 280
“BUYING BRAND” 
MINCE HAM sv. 210
“ONYDOL” maž 8c 2 did. pak. 35^
“CHIPSO” 2 maži 17c Did. pak. 21c

“LAVA” Muilas 3 už 17$
“SHU-MILK” Baltėm čeverykam Tepalas 2 būt. 17c
“IVOHY” Muilas 2 did 19c 2 vidut. 11c

“Sweetheart” Prausimosi Muilas 3 18^
“FLEECY-WHITE” Bleach kvt. būt. 14<^

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite----  ■ ■ .t— ■ - .. 7 , .. ...... - - Musų Kuponus

NES PIGlAŪ.

<DWEST® STORES
JUcaU, - įMOMESTMUlttSl . Uu/UĄ

Ir^—
COOK COUNTY 

PASIŪLO
ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė- 
zlxų karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTU PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE
(APDRAUDA)

P. ROSENTHAL: Aš atidė
siu šį reikalą ligi trečiadienio 
popiečio, 3 valandai. Tamsta 
pasitark su savo Direktorių 
Taryba įgalioti Tamstą pasi
rašyti, kad jus nebepardavi- 
nėsite daugiau jokių akcijų. 
Aš taipgi norėčiau, kad Tam
sta atsineštum su savim Parda
vimų Knygą, parodančią, kad 
Tamstos parodymas yra 
singas kiek liečia, kad jus 
bepar.davėt jokių akcijų 
1919 m. liepos mėn.

ATS- Taip, Tamsta.
KL. Tdmsta turi tuos 

dus? <
ATS. Taip, Tamsta, 

pardavimų šakneles, ir 
kolų Knygą parodyti rezoliu
ciją nebepardavinėti daugiau 
akcijų.

KL. Jei jūsų Protokolų Kny
ga rodo įrašą, kaip Tamsta sa
kai, kad daugiau nebebus ka
pitalinių akcijų pardavimų, aš 
noriu; kad Tamsta su savim 
atsineštum tardymo atidėtoje 
dienoje tokią Protokolų Knygą, 
parodančią tokį įrašą.

ATIDĖTA ligi trečiadienio, 
1924 m. sausio 16 d., 3 vai. pp.

(pas.) A. B. Strimaitis 
Prisiekta mano akivaizdoje 
šią 1924 m. sausio 16 d.

H. W. Bridges 
Deputy Attorney, General

(Bus daugiau) - ’ • *’

tei- 
ne- 
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rekor-

tiktai
Proto-

ŽIŪRĖKI.
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

__ BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - —

LITHUANIAN BUIIDING. 10AN i SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

’ ^UONDES NAMŲ NV°

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet 

v

Garsinkites “N-nose”
- — - — ........— ■ - ----------—------------------- --

N A U J A 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ht

Vardas------------------

Adresas-----------------

Miestas------------------

Valstija-----------------
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garantiją, kurią tų šalių parlamentai patvirtino. Tokiu 
budu Chamberlainui šiandien nebėra išsisukimo, — jeigu 
tik Lenkija bus pasiryžusi kovoti. ,

Kapituliacija prieš Hitlerio grąsinimus dabar reikš-* 
tų daug baisesnį smūgį demokratijoms, negi> Miuncheno 
katastrofa. *

Bet už tai ir grąsiniinai šį kartą yra pavojingesni, 
kai raudonoji sovietų diktatūra persimetė į rudmarški- 
'nių pusę. Hitleris skleidžia gandus, kad jisai turįs pasi
rašęs ir karo sąjungą su Stalinu t -

Todėl galima laukti, kad šiandien, rytoj ir, gal būt, 
dar per kelias dienas, Europoje bus toks nervų įtempi
mas, kokio ji nėra pergyvenusi nuo Pasaulio Karo.

Kuo šis “nervų karas” pasibaigs, pamatysime neilgai 
trukus.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

sipažinti su jo vasarotojais! 
Birštono pažinti turite būtinai 
pradėti nuo jo vasarotojų, tik 
tuomet suprasite kas tai yra 
Birštonas ir kiek čia jame ne-

Valanda artinasi
“Nervų karas”, matyt, pasiekė paskutinę stadiją.
Iki šiol Hitleris bandė įtikinti anglus ir franeuzus, 

kad jo reikalavimai prieš Lenkiją esą teisingi. 0 anglai 
ir franeuzai stengėsi patirti, koks yra jo reikalavimų mi
nimumas.

Dabar atrodo, kad Hitlerio argumentai jau išsisėmė, 
ir sąjungininkai aiškiai žino, ko jisai nori. Jie įsitikino, 
kad nacius patenkinti butų galima, tiktai atidavus jiems 
Dancigą ir Lenkijos Pamarį, taip susilpninant Lenkiją, 
kad naciai už keleto mėnesių galėtų ją visai pasmaugti, 
kaip kad pasmaugė Čekoslovakiją.

Taigi paaiškėjo, kad pagrihdo taikiam ginčo išspren
dimui nėra. Dabar atėjo laikas, kada Hitleris tegali pa
veikti savo priešus, tiktai grąsindamas jiems jėga.

Jeigu anglai, franeuzai ir lenkai nusigąs, tai Hitle
ris bus pergalėtojas. Jeigu ne, tai arba jisai turės trauk
tis atbulas — arba prabils kanuolės.

Ši “nervų karo” stadija bus sunkiausia ir pavojin
giausia, bet reikia manyti, kad ji tęsis neilgai.

— x —
Nors Hitleris dar stengėsi laimėti ginčą su sąjungi-

APŽVALGAI
A , 7~

JAU KALBA NACIŠKAI
Nespėjo Stalinas pasibučiuoti 

šit Hitleriu, kai musų komunis-' 
tai pradėjo kalbėti nacių tonu. ‘ 
štai pereitą antradienį H. Jag
minas vietiniame kom-nacių or
gane jau prigrasino “Naujie
noms” “mirtino pavojaus pigul- 
koms”, — jeigu “Naujienos” 
nesiliausiančios rašyti apie Mas
kvos susibičiuliavimą su Berly
nu.

O vakar ėmė mus gąsdinti 
“sprogimu” ir pats to kom-na
cių organo komisaras, V. An
drulis.

Mes seniai žinome (ir ne sy
kį esame kartoję) tą tiesą, kad 
tie, kurie grąsina ir gąsdina, 
yra patys persigandę!

Įdomu čia gali būti negu t tai, 
kad Stalino garbintojai taip

GANDAI APIE “PLANĄ” 
PARDUOTI LIETUVĄ 

Už DANCIGĄ
Tarpe daugybės visokių pa

skalų apie “planus” naujam pa
saulio karųj išvengti, vienas lie
čia Lietuvą. Sakoma, kad slap
tuose diplomatų pasitarimuose 
esą pasiūlymų atiduoti Vokieti
jai Dancigą ir lenkų Pamarį 
(“koridorių”), o Lenikjai duo
ti, kaip “atlyginimą” už tai, 
ir “koridorių per Lietuvą” arba 
visą Lietuvą.

Šis gandas yra kartojamas 
Amerikos korespondentų prane
šimuose per paskutines dvi die
nas, iš Paryžiaus ir iš Londono. 
Todėl pas daugelį žmonių kilo 
įtarimas, ar tik Anglijos ir 
Francuzijos valdžios neketina 
vėl “numaldyti”'Hitlerį svetimo-

ninkais argumentavimu, bet ir iki šiol jisai vartojo gra
sinimus. Jisai atvirai ruošėsi karui, ginklavo vokiečius 
Dancige, Ieškojo karo talkininkų ir viliojo savo pusėn 
esamus arba numatomus Anglijos talkininkus.

Didžiausias jo pasisekimas šitame veikime buvo su
sitarimas su Sovietų Sąjunga. r

Anglai ir franeuzai per tą laiką irgi nesnaudė. Jie 
taip pat ginklavosi, rinko armijas ir stiprino savo diplo
matinius ryšius su.kikoiįis šalimis.,* Rusijos .^netekimas 
jiems buvo labai skaudins nuostolis, kurį tačiau jie, vei
kiausia, numatė iš anksto (kadangi spaudoje jau seniai 
buvo tikrų žinių apie sovietų-nacių derybas). Bet jie tu
rėjo ir laimėjimų diplomatiniame fronte.

Sąjungininkams paliko ištikimos Turkija ir Rumuni
ja. Jie atitraukė nuo “ašies” Ispaniją, ir privertė svyruo
ti ir abejoti net artimiausią Hitlerio partnerį, Mussolinį. 
Jų baudai šiek-tiek pasikeitė padėtis Azijoje, kai nacių 
susitarimas su Maskva sugadino Japonijos santykius su 
fašistais.

• Šitos diplomatinės rungtynės dar tebeina. Jos, gal 
būt, nesustos ir prasidėjus karui, nes iki šiol dar nėra 
aišku, ką darys Stalinas ir Mussolini. “Parlamentas” 
Maskvoje vakar sutartį su naciais “patvirtino”. Taigi 
Stalinas bus ištikimas savo rudąjam draugui; bet ar jisai 
siųs kariuomenę prieš Lenkiją, kol kas dar nežinia. Ne
žinia taip pat, ar Italija susyk maršuos kartu su naciais, 
ar pradžioje bus neutrali.

Bet argumentų kova pasibaigė. Abi pusės jau yra 
ątstačiusios viena į kitą kanuolės. Armijos baigiamos mo
bilizuoti. Vakar Anglija paskelbė savo laivyno mobiliza
ciją.

— x —

greitai persiėmė rudosios “kul
tūros” dvasia.

“MASKARADAS 
PASIBAIGĖ”

Buvęs “liaudies fronto” rėmė
jas ir Uolus Maskvos garbinto
jas, Heywood Broun, kaip jau 
esatie nįine te vakar, savo ko- 
dumnoje “It Seemsrlo Me’^ griež- 
. tai-pasmerkė sovietų-nacių pak
tą. Bet ne visi laikraščiai, ku- 

|rie jo raštus talpina, įdėjo pas
kutinį jo straipsnio paragrafą. 
Jisai skamba taip: •

“Maskaradas pasibaigė. Ko
stiumai numesti, ir dabar 
mes galėsime pažvelgti j Vei
dus įvairių asmenų, kurie 
buvo apsimetę,’ kad jie esą 
atsidavę demokratijos palai
kymui.” į

Iš tiesų, dabar yra geras mo
mentas pažiūrėti į veidus tiems, 
kurie buvo apšimaskavę, kaip 
“demokratijos" gynėjai”, šitos 
progos reikia nepraleisti, nes tie 
numaskuoti veidmainiai, praė
jus kuriam laikui, bandys vėl 
apgaudinėti visuomenę, paslėpę 
savo veidus po kitokiomis mas- 

i komis.

mis lėšomis.
Paryžiaus^ laikrašty j e “L’Oeu- 

vre” (Darbas), kuris yra radi
kalų organai, buvo minėta, kad 
ir lenkų “Gožėta Polska” svars
čiusi šitą “projektą”. Esą, nari- 
ma šudarytį, “federalinę Lenki- 
jos-Baltijos(valstybę” su Klaipė
da, mainais už Dancigą ir ko
ridorių. Frąųcuzų laikraštis ne
sako, ar tai butų geras planas, 
ar ne, tik nurodo, kad jisai ne
išspręstų tautinių mažumų 
klausimo. Šitam klausimui iš
spręsti, esą, reikėtų dar —>

“perkelti lenkus gyventojus 
iš lenkų Pomeranijos ir vo
kiečius gyventojus iš Klaipė
dos.’*

ŽYDŲ KONGRESAS 
PROTESTUOJA

Kad lenkai, franeuzai ir anglai baigia mobilizuoti 
savo ginkluotas jėgas, tai aišku, jogei Hitleris jų neįti
kino savo reikalavimų “teisingumu”.

Spaudoje buvo daugybė gandų apie įvairius susitai
kymo “planus”. Kai kurie jų labai nemalonaus pobūdžio. 
Buvo kalbų ir apie planuojamą Lietuvos “pardavimą” 
(plačiau apie tai žiur, šios dienos Apžvalgoje).

Neatrodo, kad tie gandai turėtų rimto pagrindo. Jie 
daugiausia kyla iš to, kad Europoje yra plačiai paskilbęs 
nepasitikėjimas dabartinėmis Anglijos ir Francuzijos vy
riausybėmis, ypač Chamberlainu. Jeigu Chamberlainas 
su Daladier pernai metais atidavė naciams Čekoslovaki
ją, tai kodėl, sako daugelis žmonių, juodu negali dabar 
parduoti Lenkiją?

Šis nepasitikėjimas Anglijos konservatorių valdžia 
yra silpniausia vieta “taikos fronte”. Jisai vargiai išnyks, 
kol ta valdžia nebus pakeista arba perorganizuota.

Bet visgi reikia neužmiršti, kad Anglijos padėtis 
šiandien yra kitokia, negu Miuncheno krizės metu. Tuo
met Anglija neturėjo jokios sutarties su valstybe, kurią 
Hitleris norėjo sudraskyti. Chamberlainas veikė, kaipo 
“makleris”, Čekoslovakijos klausime. Tikras Čekoslovaki
jos išdavikas tuomet buvo Francuzrija (ir dalinai Rusija, 
kuri irgi turėjo apsigynima sutartį su čekais).

O dabar Anglija yra iškilmingai pasižadėjusi ginti 
nacių agresijos auką. Anglai ir franeuzai davė Lenkijai

Tarpe Amerikos žydų iki šiol 
buvo nemažai sovietų Rusijos 
.simpatiza torių. Nors jie nepri
tarė despotiškai Stalino diktatū
rai, bet jie manė, kad ta dikta
tūra vistiek geresnė, negu Hit
lerio, kuri žudo ir persekioja 
žydus. Be to, jie tikėjosi, kad 
sovietų valdžia eis išvien su de
mokratijomis, jeigu Europoje 
kils karas.

Maskvos-Berlyno susitarimas 
padarė toms žydų viltims galą.

Amerikos žydų Kongresas, 
prie kurio yra prisidėjusios vi
sos žymesnės žydų organizaci
jos, per savo Chicagos skyrių 
pareiškė didelį pasipiktinimą 
sovietų-nacių sutartim. Pirmi
ninkas Max A. Kopstein Kon
greso susirinkime pasakė:

“Nacių-rusų nepuolimo su
tartis reiškia Amerikai tai, ką 
dauguma iš mus žinojo se
niai, būtent, kad savo esmėje 
nacizmas ir komunizmas, 
kiek tai liečia valdžios for
mas ir totallzmo požymius, 
yra tas pats dalykas.”

Apie tą patį dalyką kalba ir 
vienas Londono koresponden
tas, kuriam1 atrodo labai įtarti
ni Chamberlaino susirašinėji
mai su Hitleriu. Jisai klausia:

“Ar galimas daiktas, kad 
yra svarstoma sumanymas 
parduoti trečią valstybę 
sakysim, duodant Lenkijai 
koridorių*' per Lietuvą mai
nais už dabartinį lenkų kori
dorių? Kodėl su Vokietija 
tiek daug skaitomasi po pa
kartotinų sąjungininkų priža
dų gelbėti Lenkiją? Ar* dėlto, 

> kad jie patyrė apie milžiniš
ką vokiečių oro jėgų dydį ir

I galybę?”u

i Kitaip sakant, tas korespon
dentas (Erland Echlin) mano, 
jogei Anglijaj ir Francuzija yra 
taip nusigandusios, kad jos no
ri nusileisti Hitleriui, atiduoda
mos jam Dancigą ir lenkų “ko
ridorių” ir užniokėdamos len
kams už tą teritoriją Lietuvos 
žemėmis 1

Tai butų biauriausios rųšies 
kapituliacija, kuri ne tiktai su
stiprintų Vokietijos nacius, bet 
visiškai diskredituotų mažųjų 
tautų ir demokratijos akyse an* 
,glų ir franeuzų valdžias. Nes jie 
pasielgtų, kaip begėdiški apga* 
i Mikai, kurie žadėjo ginti tautą 
laisvę nuo Hitlerio, o paskui 
jam nusileido, parduodami dar 
vieną nepriklausomą respnbli-

! Nesinori tikėti, kad Angliju 
it Francuzija šitaip padarytų, 
— nors sovietų persimetimas J 
agresorių pusę jų padėtį labai 
apsunkino. Jp& turi suprasti, 
kad kapituliavus prieš Hitlerį 
dabar ir dar sutrempus Lietuvą, 
nebeliktų tobaus jokios vilties

A, Birštonas I Sušuksite jus. 
žinau aš jį, tai kurorto vieš 
ta, kur Nemunas susuka savo 
kilpą, kur gražus miškas puo
šia jo krantus, kur yra mine
raliniai šaltiniai ir kur gydy
muisi yra purvo’ vonios. Jus 
'man kaip iš geografijos vado
vėlio atmintinai atpyškysite 
apie Birštoną.

’ Na, Jei šitiek jus žinote apie 
Birštoną, tai aš jums visai at
virai pasakysiu, kad jus’ lygiai 
nieko apie jį nežinote.

Birštonas nėra garsus tiek 
savo poetinga vieta ir gydyk
la, kiek jo vasarotojais, arba 

,tikriau sakius, tais asmenimis, 
kurie čia suvažiuoja pasigy
dyti, savo sąnarius ir vidurius 

sutvarkyti.
čia vasaros metu pačiame į- 

ikarštyje veik nesutiksite jau
nesnį vyrą ar moterį, kurie 
bus peržengi keturiasdešimts 
metų. Čia atvažiuoja tokie 
.žmones, kurie savo gyvenime 
per skilvį yra perleidę daug 
visokių gamtos gerybių, gar
dumynų ir skanėstų, kurie, 
matykite, ilgainiui apsunkina 
skilvio darbą ir tenais praside
da visokie negalavimai. Trum
pai, drūtai tarus—skilvis stai
giai pareikalauja geresnės 
priežiūros y* visai rimto re
monto!

Nors ir skilvio savininkas 
kartais ir labai nenorėtų viso
kiems niekams gaišti laiko, 
bet tasai savininko įnamis 
skilvis tiek įkyriai pareikalau
ja remontuojamas, kad gal
vatrūkčiais tenka * į Birštone: 
važiuoti, jei tik tasai savinin
kas dar nori smaguriuodamas 
gyventi.

Tai ne juokai, tai rimtas 
skambutis, kuris įspėja pavo
jui esanC Ir žmogus sukandęs 
dantis j ąžiuojaj Mri/oną, jei 
tik’ jo’ kišenė ĮldiaBi’ tokią ke
lionę padaryti.

O kitam į sąnarius įsisuka 
tasai nelabasis reumatas, kac 
nenoromis tenka tasai Biršto
nas aplankyti, kad jo purvo 
voniose pasivartyti.

Žinoma, tai vis labai nema
lonus dalykai, tai labai nuo
bodus užsiėmimas kasdien lyg 
iš prievartos Vytauto vandenė
lį girkšnoti, arba purve valan-» 
dą tysoti. Žmogus darbo sai
to atsipalaidojęs, visokių dar
bų atsipūtęs, juk mielu noru, 
kitaip butų linkęs laiką pra
leisti, o čia iš saito vėl į sai
tą. Vilk naują jungą! Sakysi
te, ar ne jungas, jei kasdien 
tenka gydytojo nustatytą van
dens porciją išgerti. Juk vi
siems yra žinoma, kad van
duo,; tai ne vynas, jo daug ne
išgersi, o vienok, tenka gerti!

i Tenka tą karčią porciją pri
imti ir išgerti. Tiesa, ji ne kar
ti, net ne sūri, bet vis dėlto ne 

i vynas. štai sutinka vieną tokių 
'nelaimingųjų, skundžiasi na
bagas į bėdą pakliuvęs.

J —Geriu> ką darysi negėręs!
—Buvo laikai, ne tiek esu 

alaus išgėręs, o dabar, dabar 
atsiprašant to Vytauto tą bru- 
dą tenka gerti!

—Ir gydytojai, galas juos 
nematęs. Imk taip be jokios 
užuojautos uždrausk visai alų 
gerti! Bučiau žinojęs, kad taip 
bus, »tai bučiau ir j tą Biršto
ną nevažiavęs!

—Manai, aš jau gydytoją 
taip labai klausau. Apgaudi
nėja durnių. Kasdien alučio 
nors mažesnę pureijėlę, bet vis
tiek atsiimu! Nesupranta! Žiu
ri, tikrina, girdi, liga įsisenė
jas, pagerėjimo maža. Jo, jei 
jisai duotų kasdien tiek alaus 
išgerti, kiek dabar, atsiprašant,

apginti Europą nuo rudųjų bar
barų jungo. O kadangi Hitleris 
šiandien yra susitaręs su Stali
nu, tai įuodu, neilgai trukus, 
pavergtų ir Aziją.

Šito brudo išgeriu,—jau seniai 
sveikas bučiauf

Ir kaip įsiklausai tų aimanų, 
tų skundų tikrai ir man gaila 
ir graudu darosi. Na kam čia 
Žmogų kankyti, jei jisai nori 
alaus gerti, kam Čia jam bū
tinai piršti tas Vytauto vande
nėlis. Juk vis viena alų Vytau
to vandeniu niekuomet nepa
keisi! Yra žmonių užsispyru
sių!

Arba štai viena gražuolė, ti
krai nelaiminga męterėle! 
Skubiu jai iš anksto reikšti sa
vo giliausią užuojautą! Tik pa
manykite, ji kasdien rūpestin
gai savo Veidą visokiais kos
metikos padarais tepa, o čia 
žmogus lysk į purvus!

Matykite, jos sąnariai kaž
kaip staiga sušlubavo, sako 
reumatas,—ir dabar imk tas 
šlykščias purvo vonias!

Sakysite, koks čia smagumė
lis su meniškai nudažytu vei
deliu pasinerti purvų vonioje!

Jos ne tik rankų pirštai, bet 
ir kojų pirštai gražu laku pa
dengti ir čia tas viskas niekam 
nereikalinga—nerkis į purvo 
vonią!

Juk tai lygu nusikalstamam 
darbui!

Ne, tie gydytojai yra baisiai 
nejautrus žmones!

Jiems grožis—tai niekis!
Jiems visai negaila kosme- 

!tikos dažų!
Rodos, tokiai gražuoliai, ku

rios veidą puošia keli kosme
tikos dažų sluogsniai visai ne
būtų vieta purvo vonioje gulė
ti !

Bet beširdis gydytojas į tai 
visai nepaiso ir trumpai drūtai 
įsako dvidešimts purvo vonių, 
lyg skirtų savo išdykėliai duk
rai dvidešimts rykščių!

Taip, kartais rykštę žymiai 
lengviau pakelti, negu veidą 
be.( dažų pglikti. Toji gražuolė 
man visai nuoširdžiai skun
džiasi ir kartu atsiprašo, kad 
jį tokia susivėlusi, nepasida
binusi, juk tai gydytojo kaltė!

žinoma, aš jai padedu tą gy
dytoją kaip įmanydamas keik
ti. Bet... žinote aš čia suran
du vieną suraminimą! Vonios, 
o ypač purvo vonios veikia li
niją! Taip, nuo purvų vonių 
žmogus liesėja!

šiokia naujiena mano gra
žuolei labai ir labai patiko! 
Paikas tasai gydytojas sutvė
rimas, juk jis skirdamas tas 
vonias galėjo įsakmiai pasa
kyti, kad tos vonios ne tiek 
veikia į -sąnarių sustiprinimą, 
kiek į liniją!

O, jei tasai gydytojas šitaip 
aiškinimus duotų skirdamas 
tas vonias, aš neabejoju, kad 
mano gražuole butų visai pa
tenkinta ir niekam nesiskų
stu, kad jai reikia purvo vo
niose valandą tysoti!

Kaip žinome, kaip kurioms 
gražuolėms flirtas yra vienas 
geriausių vaistų, bet susimil
dami kur ir su kuo čia Birš
tone flirtuosi, jei visi tik vo
niomis ir Vytauto vandenėliu 
susirūpinę.

Manote, kad purvo vonios tai 
jau perdaug ir manote, kad 
flirtas būti visai nereikalingas 
daiktas!

Apsirinkate, du grybai į 
barščius niekuomet neperdaugl 
Bet Birštonas tokia vieta, kur 
mažiausiai flirtas kultivuoja
mas, Manau, kad šk>ji apystova 
labiausiai kenkia Čia atvykusių 
sveikatai!

Kokiai nors gražuolei, ar 
puikuoliui išbūti Birštone ke
letas savaičių ir be flirto, tat 
jok neįkainuojami nuostoliai!

Bet, deja, musų gydytojai 
storžieViai ir visų gydymosi 
taisyklių neišmano! Jų širdis 
perdaug rambi!

Taigi, Jei jus sakote, kad ge
rai žinote, kas yra tasai Birš
tonas, taį pasakysiu, kad tik
rai klystate, jei nemėginate su-

laimingų žmonių gyvena. Už
mirškite kas geografijos vado
vėliuose rašoma apie Birštoną, 
juk tenais ne viskas dar pa
sakyta.

Visi geografijos (vadovėliai 
lygiai nieko nesako apie tuos, 
kurie čia atvyksta savo kūno 
sąnarius remontuoti.

Birštonas be šių žmonių ly
giai niekis. Tai tuščia vieta! 
Birštonas įdomus ne savo apy
linkėmis, ne Nemuno kilpa, ne 
žaliu mišku ir gražiomis vie
tomis, bet tik jo vasarotojais!

Jei nebūtų tų vasarotojų ir 
Birštonas neturėtų ką veikti. 
Vargu tuomet ir geografijos 
vadovėliai apie jį rašytų. Tik
rai kokie čia neteisybe!

Geografijos vadovėliai rašo 
apie Birštoną, kaipo vieną iš 
įdomiausių Lietuvos vietų, bet 
visai nutyli apie jos vasaroto
jus!

Juk ne gamta išgarsina tą 
Birštoną, bet jo vasarotojai! 
Reikia atiduoti tuos nuojycl- 
nus tiems, kurie jiems tiesio
giniai priklauso. O šiaip daro
ma didelė skriauda!

O svarbiausiai, turėkite gal
voje, kad į Birštoną niekas 
savo liuosa valia nevažiuoja. 
Vieni čia savo skilvio ragina
mi atsidangina, o kiti savo są
narių verčiami važiuoja. Kei
kia ir važiuoja! Toksai jau ta
sai Birštonas!

—VISTASPATS 
Birštonas, VII-26

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Įsteigus užper

nai miškų želdymo fondą, miš
kų želdymas, jų ugdymas įga
vo kitą padėtį. Želdymo reika
lingų plotų — aikščių kirtimų 
yra apie 30,000 ha. Kasmet 
miško ‘iškertama apie 10-12,000 
lia,' dš 'kurių želdytno reikalinga 
7-8,000 ha. Praėjusiais metais 
buvo apželdyta 9,130 ha. šie
met numatoma apželdyti apie 
12,000 ha. Tuo budu per pir
mąjį penkmetį, galima tvirtin
ti, kasmet bus apželdyta švie
žiai iškirstus plotus apie 7-8,- 
000 ha ir senesnių aikščių ir 
kirtimų maždaug po 5-6,000 
ha; o po penkių metų nebebus 
nei senų aikščių nei kirtimų. 
Tuo budu per pirmąjį penkme
tį bus želdinami kasmet nau
jai iškertami plotai, ir senes
nės aikštes ir senesni kirtimai, 
o toliau per sekančius kelis 
penkmečius želdant kasmet iš
kertamus plotus, kartu bus ge
rinamas esamų miškų sąstatas, 
gerinamos jų augimo sąlygos. 
Išplėtus miškų želdymus, kas
met reikalinga apie 28,000 kg 
puš. bei eglės sėklų. Vienam ha 
vidutiniai reikia 2—3 kg sėk
lų, sėjant į aikštes. Sėkloms 
ruošti turima 28 aižyklos, ku
rių bendra produkcija apie 100 
kg. per parą. 1937 m. buvo pa
ruošta apie 40,000 kg pušies ir 
eglės sėklų. Miškas sėjamas 
sėklomis ir sodinamas daigais. 
Vidutiniai per pus sėjama per 
pus sodinama. 1 ha reikia apie 
15,000 daigų, iš viso kasmet 
reikia turėti apie 100 miL dai
gų. Miškų Departamentas turi 
įsteigęs 28 medelynus, kurių 
bendras plotas siekia 60 ha. 
Praėjusiais metais iš medelynų 
buvo atleista arti 1 mik mede
lių, iš kurių 40,000 vaismedžių 
ir vaiskrūmių.

KLAIPĖDA. — Rttgpiučio 16 
d. Klaipėdoje prasidėjo naujo
kų ėmimas j Vokietijos kariuo
menę. Imami vyrai, gimę nuo 
1906 &i 1920 metų imtinai. Į 
vokiečių kariuomenę imami ir 
visi tie, kurie jau yra atitarna
vę Lietuvos kariuomėnėje. Pa
žymėtina, kad dabar imami į 
kariuomenę ir tokie klaipėdie
čiai, kurie Lietuvos kariuome
nėje nebuvo paimti dėl menkos 
sveikatos, fizinio trukumo ir kt.
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WINNIPEGO LIETUVIU MASINIO MITINGO 
ATVIRAS LAIŠKAS “LIAUDIES BALSO” 

REDAKCIJAI
(Tęsinys)

“Keleivio” redakcija taip 
pat prieš tą ginklavimąsi ir 
prieš Ginklų Fondą kalba. 
“Keleivyje” Nr. 27 iš S. m. prie 
Waterbury, Conn.,—-Visų sro
vių pikniko paskelbimo, ku
ris buvo rengiamas nuo Hit
lerio mikentėjusiems Klaipė
dos pabėgėliams ir ginklų fon
dui, kad išlaikius didžiosios 
Lietuvos nepriklausomybę. 
“Keleivio” redakcija padėjo 
prierašą, kuris žodis Žodin 
skamba: “Nuo Redakcijos! 
Nereikia klaidinti visuomenę, 
kad ginklų fondas apginsiąs 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Ginklais Lietuvos valdžia gali 
tiktai savo piliečius priespau
doj laikyti, bet kariaut su jo
kia kita valstybe negali. Lie
tuva nepavartojo ginklo kai 
lenkai užėmė Vilnių ir nepa
vartojo, kai naciai užėmė Klai
pėdos kraštą. Tai kam dar ap
gaudinėti save ir kitus, kad 
dabar, kai iš Lietuvos jau ne
daug kas beliko, tai ginklų 
fondas ‘išlaikys jos nepriklau
somybę’. Valdžios agentai ga
li tokius dalykus skelbti norė
dami pasipinigauti, bet mes 
negalime šitokio biznio remti- 
Jeigu dabartinei valdžiai iŠ 
tikrųjų rupi žmonių laisvė, o 
ne vien tik pasipinigavimas, 
tai kodėl ji nepaleidžia iš ka
lėjimų politinių kalinių, kurie 
buvo nuteisti vien tik dėl to, 
kad reikalavo laisvos Lietu
vos?”

Taigi, pasirodo, kad ne vien 
mes winnipegiečiai—prieš tą 

_ ginklų fondą kalbame, bėt' ir 
v.- iKibkie darbininkų 'spaudos ‘ or

ganai, kaip “Laisvė” ir “Ke* 
leivis”. “Vilnyje” iš Lietuvos 
komunistų partijos aprašan
tis atsišaukimas taippat į vi
sas puses abejotinai svyruoja. 
Paminėti ‘‘Laisvėje”, “Keleivy
je” ir “Vilnyje” aprašymai mus 
winnipegiečių masintam mitin
ge buvo perskaityti ir apdis- 
kusuoti. Kalbėjo 18-ka lietu
vių. 10 kalbėtojų paneigė gin
klų fondą ir smerkė “Liaudies 
Balso” redaktorių l^kaipo už 
prievartą agitavimą darbiniu-ĮgieČiai nėra maži vaikai ir kad 
kų tą Ginklų fondą remti, iŠ-Inefloii fašistuojančių agitaci-

reikšdami, kad tai .esą prieš 
darbininkiškos idėjos politika. 
8 kalbėtojai palaikė ginklų 
fondo rėmimą ir teisino “Liau
dies Balso” redaktorių. Kai- 
ktirie iš tų “Liaudies Balso** 
redaktoriaus palaikytojų aiš
kino, kad buk tas “Liaudies 
Balso” redaktoriaus pastabas 
esą galima suprasti taip, kad 
“Liaudies Balso” redaktorius 
esąs raginęs Kanados lietuvius 
tą ginklų fondą remti tik 
‘‘MORALIAI”!

Reiškia, ir patys to ginklų 
fondo ir “L. Balso” redakto
riaus palaikytojai pripažįsta, 
kad tą ginklų fondą finansi
niai—MATERIALIAI' NEREM
TU Temato reikalą tik gražiais 
žodžiais tą ginklų fondą už- 
girti, kad nors pasigyrimu pa
sirodžius Lietuvai—savo tėvy
nei “IŠTIKIMAIS”

Tai tokiais išsisukinėjimo 
“pamatavimais” tą ginklų fon
dą ir “L. Baisa*’ redaktorių 
palaiką aiškintojai norėjo įti
kinti visuomenę, kad tai jau 
ir nebeverta jokios papeikian
čios pastabos “L. Balso” re
daktoriui rašyti.

Bet didžiuma suprato kitaip 
ir laikėsi tokios nuomonės, 
kad nerašant “L. Balso” redak- 
įtoriui pastabos pasirodytų, kad 
winnipegiečiai bijosi susilauk
ti kritkos nuo ‘‘Laudies Balso” 
redaktoriaus jausdamiesi tik
rai kaltais per “Liaudies BaL 
so” redaktorių apkaltinti dėl 
to ginklų fondo nerėmimo. 
Pagaliau didžiuma laikėsi tos 
nuomonės, kad nutylėjimas 
prieš “Liaudies Balso” redak
torių gali išsivystyti į daugu- 
tttbs'1 AiiomOtiių' suvaržymą. O 
pasijauhisiej i nuomuonių su
varžymų susikeltų savyje ne
apykantą prieš patį “Liaudies 
Balsą”, kaipo prieš diktatoriš
ką organą. Ir todėl laisvo žo
džio siekimui, po ilgų diskusi
jų draugas K. Ginkus davė 
įnešimą, kad patašyti “Liau
dies Balso” Redakcijai atvirą 
papeikimo laišką, ir pasiųsti 
pačiam “Liaudies Balsui” dėl 
paskelbimo spaudoje, kad vi
suomenė matytų, kad winnipe-

jų ‘Liaudies Balse” matyti. Pa
leidus aftt balsūvimo, didžiu
ma palaikė draugo K Gin- 
katis įnešimą ir viešai nubal
savo, kad tokį draugei Giti- 
kaus pasiūlytą laišką parašyti 
‘Liaudies Balso” redakcijai 
su aukščiau išdėstytomis pa
aiškinimo pastabomis pažy
mint, kad “Liaudies Balso” re
daktorius ateityje susilaikytų 
nuo pašaipų Kanados lietu* 
viams rašymo, kad “Liaudies 
Balso” redakcija stengtųsi a- 
tėityje palaikyti “Liaudies 
Baisą.” darbininkiškos idėjos 
linkmėje. Ir pažymėti: jei 
“Liaudies Balso” redakcija ne- 
šilaikysis winnipegiečių pasta
bų, tai winnipegiečiai permato, 
kad “Lattdies Balsas” neteks 
dattg rėmėjų ir gal nebeįstengs 
išsilaikyti, o tas sudarytų dide
lį smūgį Kanados lietuviams 
kultūros atžvilgiu.

Tam masiniam mitingui va
dovauti, tos dienos pirmininku 
buvo išrinktas draugas Kazys 
Benušis. Draugas V. Lepeška 
atidarė susirinkimą ir patiekė 
dienotvarkę tos dienos pirmi
ninkui. Užrašų raštininku pri
puolamai atstovavo nuo LLD 
217-tos kuopos draugė DttZU- 
nienė. Susirinkimo eigos apra
šymui korespondentu išrinktas 
draugas Petronis. Parašymui 
“Liaudies Balso” Redakcijai 
atviro papeikimo laišką it pa
siuntimui spaudon išrinkti šie 
draugai: Kazys Beriittšis, Ka
zys žentelis ir Jonas Dudėnas.

SPAUDOS KOMISIJA
Masinio Mitingo Įgalioti 

K. Beniušis\ 
K. Žentelis 
J. Dudėnas

P. S, Tegul dabar Kanados 
lietuviai pamato, kokius ^bur
nojimus” mes buvome pasiun
tę “Liaudies Balsui”, kurių 
“Liaudies Balsas” net nei į 
“Liaudies Balsą” nedrįso dėti.

Spaudos Kantisij.a
.................. . , y, ,1, Į IN

Diena Iš Dienos

NAUJIENOS, Chicago, III.
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leis medaus mėnesį ir pagrįžę 
apsigyvens nuosavame name, 
Marąuette iWke, kurį pp. Bal
čiūnai naujai pristatė sUnui dr 
marčiai.

kadangi abu biznieriai ir 
kartu jaunavedžiai yra plačiai 
pažįstami, tai ir svečių susi
laukė didelio būrio. Štai kele
tas iš svečių, kuriuos atsime
nu. Iš hteiiierftj būvūt At Zala
torius, Mr. ir Mrs. Rachunai, 
Mr. ir Mrs. Woidat, Mr. it Mrs. 
Stasiukaitis, Mr. ir Mtš. Alek- 
siųnas, Kroklis, broliai Stapa- 
nowicz, sav. Slar Bakery; Mr. 
Jos Rūta, Mr. ir Mrs. C. Yuš- 
kevičiai iš Cicero, Mr. ir Mrs. 
Tamošauskai, Mr. ir Mrs. Šul
cai, Tautiškų Kapinių gaspado- 
riai; Mr. ir Mirs. Daubarai, 
Tautiškų Kapinių direktorius, 
Mr. ir Mrs. Jankaičiai, M r. ir 
Mrs. V. RamČakai, jaunosios 
dėdė, ir dėdė P. RumČakas; 
Mr. ir Mrs. T. Vičiulis, Mr, F. 
Stramal, Mfe.' ;A. Venckienėj 
Mts. KVietklenė, Mr. Bacevi
čius, Mr. ir Mrs. Ūsai, Mr. ir 
Mrs. Petraičiai; Mr. ir Mrs. A. 
Balčiūnas, Mr. ir Mrs. Petrau
skas, Mr. ir Mrs. Rainis, Mr. 
ir Mrs. Juozapavičius, Mr. ir 
,Mrš. Bakas, Mr. ir Mrs Zaksas* 
Mr. V. B. Ambrose, Mr. ir Mrs, 
Jaselskis, P. .Ridikas, laid. di
rektorius, ir Mr. Wm. Btazati- 
tekąs.

Kiek abu levai yra pasekmin
gi, tiek noriu palinkėti pasise
kimo jaunavedžiams. Tada 
jierhs nereikės grįžti atgal pas 
savo tėvus. —VBA.

Turtas virš $3,500,000.00
ir Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame 3.1/>% Už 'Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 rht.

_______ , and____s--------
T.OAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTlfc MACKIEVVIC1I, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY 
v INSURED

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY fcot inc.,
10 West ItŠh Street ’state^street0 

Ir mūsų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dei namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą... 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

Atdara vakarais iki 7 vai.) 
Nedėliomis iki 1 v. dieną|

jaaHM 

■NMMat
tart

.......... ..
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AhM*a mmmmmMAMm

1411 S<j. Halsted Street 
TeL CANAL 5063

I................ . .............-

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarsfe _ __ mo
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coatse $6.95 
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run ____ $7.05
Millers Creek Lump ......__  $8JM
Black Band at Hocking

Lump ....................    $7.75
Glendora Lump ar Ėgg

Indiana ................................ $6.75
ir kitokias knglis pristatom

Pašaukite tel. LAĖAYĖttE 8^89 
JOHN OKSAS

4405 So. Fūirfield Avenue
...... ..  I i i I I i I i 1 .. .......... .III

Lietuvis Plumberis
— Laisftittbtes —
[TTINGS and SEWĘRAGE
:ER COILS ih TAVERNS 

ĮRENGIA STOKER1UŠ

JOHN YERKE8
2422 Wėst 69ih Št
Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

arcus A.

Ponia Patamsis 
Grįžo iš Ligoninės

Bronislava Patamsis beveik 
Visiškai pasveiko ir dabar pali
kusi ligoninę išvyko namon, 
1000 Market'* St., DeKalb, III. 
Ji labai dėkinga Dr. F. P ui- 
suckiui Le Vdii, už jo rūpestin
gą gydymą ir- prižiūrėjimą.

Ponia Patarilsis su savo duk
ra Virginija ateinantį pavasarį 
ketina vykti į Lietuvą it ten 
aplankyti sdVS* tėviškę- gentis 
ir senovės draugus. Dr. Fui- 
Stickio motina, nugirdusi ripife 
'jos vykimą, sako: “Nors aš ne
seniai buvau Lietuvoje, bet 
jei Europoje bus ramu/tai ir 
aš neatsiliksiu ir nusipirkusios 
laivakortes per “Naujienų” 
agentūrą visos drauge vyksi
me ten pas savuosius į Lietu
vą.”

Ponai Pulsuckiai dabar ką 
tik atšventė 35 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktį, bet jie dar 
atrodo žaliukai žmonės ir tebe- 
svrijoja kaip itik jaunavedžiai.

Jie taip pat ketino sukviesti 
dmtgtts ir kartu atvykti į mu
sų ruošiamą pikniką, kuris bus 
rugsėjo 40 d. Spaičio darže, 
prie Archer; Avė., Willow 
Springs, 1IL P-ia Pulsuckis yra 
mano talkininkė ir mano šir
dinga bendradarbe, už tai aš 
jai linkiu geto pasisekimo vi
suose darbuose. —Ona Dovgin.

•MM

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPEGIALĖ MALEVA ........................ ..........
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..................... ....
SIENŲ POPIERIUS ...............................-....
VIENO KAUTO ENAMELIS .....................

PRISTATOME MIESTE VISUR.
i i ■! i II——................................... ......................

970
$1.10 aukšč.
... $0 aukšč. RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Kasdien
iki

nuo 8:30 v. ryto 
9:13 vakaro.

i vėliausias žinias, 
l ir kitus įdomius 
pranešimus.

(★j 
Sekmadienį Apsiveda 
Žinomi Bridgeportieeiai

Felix Mason ir Helen Kazai- 
čiutės 'vestuvės įvyks sekma
dienį, rugsėjo 3 d., 3:30 vai. po 
pietų Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, Bridgeporte.

Abu jaunieji yra užaugę ge
rų lietuvių šeimynose ir turi 
gerą reputaciją.

Felix Mason, srinttš Edvardo 
ir Petronėlės Miežinių, 3327 S. 
Wallace, yra prasilavinąs jau
nuolis ir turi pastovų darbą 
Vienoj “chain Stores" kompani
joj. Taipgi jis yra Pirmyn cho
ro dalyvis.
'. Jaunoji, Helen, yra žifcOftių 
pasiturinčių bridgepotiiečių Ka- 
zaičių, 3354 Lituanika Avė., 
duktė.

Po jungtuvių rtaujavedžiams 
bus iškelta Šauni puota HoIIy- 
wood Hali, 2417-19 W. 43rd St. 
Paskiau jautieji planuoja tu-* 

ilgokas atostogas ir “pa- 
vandravnti” po plačiąją Dėdes

A

*

su

su
FOTOGRAFAS

SU

711
He-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

GERBIAMI NAU 
tytojai Prašomi Pir

NAttftfbSE
STILIUOSE

S-ttPĖŲS 
BATAI 
DĖVĖJIMUI

Lie-
su-

EEE.
ii i

Mieros 2—9 Plotis- AAA iki 
ii. t.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

NUPIRKITE VAIKAMS Iš BOSTON’S BETTER SHOE 
POLL PARROT — STAR BRAND 

DEVĖSIS ILGIAU. 
DOVANOS SU KIEKVIENA PORA.

98
AUKŠČ.

APLANKYKITE

PRANUS TAVERN and LIQUOR STORE
PUIKUS VYNAI IR DEGTINĖ. LEDO ŠALTUMO ALUS 

Pilstomas ir buteliuose, taipgi 1/8 statinaitės
DYKAI GREITAS PRISTATYMAS

4012 Archer Avenue. Tel. Lafayette 2040
FRANK YAKAS and SON, Savininkas

«fn«T r

BOSTON’S BETTER SHOE
Puikus Nauji Stiliai. Didžiausiam įvairume
ŽIŪRĖK Į MUSŲ LANGĄ. ATEIK IR IŠSIRINK NOttlMĄ STILIŲ 

MES TUKIME!!

♦ LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TonšiLAi IŠIMAMI už $ J 3.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ į 5.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinamafc 
VISAS LIGAS GYDOMA $-|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Ate.. Chicago 

TeL Lawndale 5727.
................................... ii ui— ■■■«—■■............................... ......

Jo

DABAR GALITE GAUTI AKORDEONO 
LEKCIJAS SAVO NAMUOSE—

Andrius Narbutas, žyn>*a ataftfeefefefas, yra prisiruošęs duoti 
jums privatiškas akordeo'** teorijas jūsų namuose.
Pasinaudokite šia proga dMrfi vaikams mužikalj mokslą. 
Del platesnių informacijų šaukitd—•

Reikalauja

Martha Alexander nuo 
seph Alexander

/

Rudeniui
MOKYKLŲ ATIDARYMUI...

NAUJUTĖLIAI!!!
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBES 
20 Metų Sukakties 
Mittėjbno Ženklelius 

'GALI gauti 
NAUJIENOSE J 

KAUNA 25 CENTAI

arba rašykite

ANDY NORBUT
734 W. 35th Street

KLAUSYKIME 
VAKARA SALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO |Af II I 
PROGRAMŲ ST^IES yy rl | f
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO

KAS VAKARĄ—1480 K.

Dvi Biznierių šeimos 
Suėjo į Giminę

BftlMEPOftT. — Pereitą 
savaitę, rtigp. 27 d., dvi bizniem 
rfų šeimos suėjo į giminę. Ap
sivedė pk Juozo Balčiūno Sūnus 
Edwardas su p.-le Aldona Huna- 
Įčakaiie, plačiai žinomo bučerio 
.Stanley Rumčako duktė.

Pp. Balerinai ir Rumčakai 
abu verčiasi grocery ir meat 
market bizniais. P-as Balčiūnas 
yra veikėjas SLA 36 kuopoj 
ir biznį užlaiko antrašu 3200 
So. Lowe Avė. P-as Rumčakaš 
užlaiko savo biznį antrašu 
W. 34th St. 1

Vestuvių iškilmės įvyko 
tuvių Auidtorijoje, kur
kviesti svečiai laimino jaunuo
lius ir linksminos iki včlumok. 
Po vestuvių jaunavedžiai išvy
ko i Yellowstone Park, kur pra-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j e) j

Julius H. §uyrida, SU Ma*
rie V. Qarrę|Bu?3

Charles M. Mitchėft, 34*
Julia J. Stephanš, 22

Frank V. Pasko, 24, stt Lnthe
Ksiazck, 22

Paul Duba Jr., 24* Sti Agnės
Burbach, 23

Louis Drentke, 24, sii Estellė
D. Yuknis, 25

Frank Kilkus, 27, su Jose-
phine Schurs, 26

Carl H. Bauslefr, 29; stt Este-
lle R. Klimas, 21

Warrėn Kaufmann, 24,
Mary Balnis, 20

George Krzeiriowski, 26,
Estelle Benecki, 26

Stanley B. Kallski, 30,
Cfeira Geraskey, 25

Howard J. Mattin, 24, su 
len Danėiick, 20.

■ 1 *
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RUDENIUI NAUJI STILIAI 

NAUJI BATAI

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd Si 
TeL ENG. 5883-5840

. 1 .. .4
ltLt _j*. iiAjkij •! MifcL
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NAUJIEM
tvanus KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

:-X*:

P. GALSKIS

Louis2640 N.

Turi 27687 balsų Turi 25997 balsų

NARBUTAS
K. MANKUSMRS

VIRROZEVIČIUS

S. Maplewood4027
1739 S. Halsted St

Chicago, IIIAvėChicago, III

Turi 11600 balsų13536 balsųTuri 12340 balsųTuri 13618 balsų Turi 12838 balsų TuriTuri 18061 balsų Turi 13800 balsųTuri

LAIPSNIS ANTRAS

KULESUSALBIN(SMALELIS PETRONĖLE DUNDULIENE
ŽUKAS

1943 N-'Kostner
Chicago, III

615 Cortland St

Turi 6775 balsųTuri 7040 balsų Turi 7000 balsųTuri 11375 balsų balsųTuri

NON GRADUS

MOCKUS
NĄUDŽIUS

ŠEŠTOKASMATULI AUS BULOTH

KIENE

J. MAKSVITIS
N. 35th Avė.

Turi 5275 balsųTuri 6500 balsų Turi 6350 balsų

Turi 3000 balsųGRADUSNON Turi 3795 balsų Turi 3500 balsų

GLAVECKAS ŽUKAUSKAS
GAPSIS

TRUMPICKAS ŽIČKUS

4405 Valley View

Av., Baltimore.Md

Turi 650 balsų
Turi 1000 balsųbalsųTuri 2500 balsų

RUŠINSKAS SEKYSJ. MARTINAITIS
J. KRUKONIS

RŪKE
Rodney. Oont.

CANADA Mich.

TartTuri 500 bateli 500 balsųbalsųTuri 500 balsų Turi 500

x‘ji I

JOS-
1833 

Avė.,

ART.
3950

Avė..

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

ASCILLA
Evergreen 

Chicago, III.

1042 N 7 St 
Clinton, Ind.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

185 Silver St. 
?. Boston, Mass.

527 S. 4th St., East 
St. Louis, I1L

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
20090 balsų

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St. 
unicago, UI.

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, HL 

Turi 23750 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 5408 balsų

Turi 1888

Hart, Mich.

J. JURKŠAITIS
308 E. Markei St

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

42 Keith St, 
Lee Park, 

Wilkes Barre,

EDOTARD JUSAS

Route
Free Soil,

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

B. BARNISKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 4229 balsų

Turi 1000 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

FivaanL/ES 
DAUGINT

359 Jefferson St 
Aurora, III.

Turi 9806 balsų

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, BL 
TeL Comm. 2073 
Turi 98682 balsų

1224 Harrick Avė 
Racine. Wis

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.
Turi 2400 balsų

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass. 
Turi 2275 balsų

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

E. N O RG ADLIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Avė., Chicago, HL

2131 W. 24th 
Chicago, I!

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada. 
Turi 7775 balsų

Bok 318
Millinocket, 
Mųihe.

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Turi 32075 balsų

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Turi 3500 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 14390 balsų

B oi. 202
Calumet City, UI

4. NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
ė/o F. Balnys 
Turi 4680 balsų

S. N AUKIS
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 75509 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.
Tel. Spauld. 9207

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, UJ-
Turi 6870 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark SI 
W. Frankfort, II 
Turi 1250 balsų

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 15775 balsų

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

1323
Melrose Park, HL

JOS. AUGAHIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero. 2633
Turi 7175 balsų

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 16322 balsų

J. PAKARKLIS 
4 St. John Avė. 
Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 13550 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 51417 balsų

Avė., „Chįcago.IH,

904 Broad St 
4

Hartford, Conn.

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 
Indiana Harbor.Ind 
Turi 1475 balsų

1 13' T •
: 1 r

> t ' r;

M. RO V AITIENE
j • ’

700 S. 9th St.
Herrin, III.

’l

Turi 1775 balsų
t ... *



. Penktadien., rugsėjo I,1939 • NAUJIENOS, CMčagtf, UI.

Naujienii Kontesto Eiga
1 ■ ............

5 laipsnyje J. Sinkus kas sa
vaitę daro didelį progresą ir 
jau-nedaug balsų trūksta per
sikelti į 6-tų laipsnį. Ketvirta
ine laipsnyje S. Narkis skubi
nasi persikelti į penktų laips
nį ir jeigu jo draugai jam dar 
kiek pagelbės, tai jis turi jjto- 
ga jau sekančių savaitę per
sikelti. P-a Dovginienė dar 
renka prospektus ir atrodo, 
kad su vienu kartu padarys 
didelį šuolį aukštyn. Trečiame 
laipsnyje tik vienas J. Mačiu
lis pašoko 2,000 balsų ir ne
užilgo pralenks chicagietę E. 
Norgailienę. Antrame laipsnyje 
V. Budvidis iŠ Detroit, Michi
gan, peršoko net 5 kontestan- 
tus ir iš 10 langučio persikėlė 
į 5-tų. Taipgi A. Kazaitis pa
šoko 2,000 balsų ir iš nume
rio 12 persikėlė j 10-tų.

Pirmame laipsnyje Frances 
Daugint pilnai atlaikė savo po
zicijų, bet jai gręsia pavojus 
nuo AI Smalelio, kuris šuo
liais lipa aukštyn. Taip pat da
ro ir Uždravaitis, palikdamas 
savo tetų Onų Vilienę toli už
pakalyj. Dar ir keletas kitų 
kontestantų prisiuntė po pluoš
tų balsų. Už tai visiems tariu 
širdingų ačiū.

T. RYPKEV1C1A
• Kontesto Vedėjas

įrengimas paskiausių laikų ir 
geras patarnavimas. Waukega- 
no lietuviai nepamirškit ap
lankyti ir pasilinksminti. At- 
silankykit į Boulevard tavern, 
pas Chas. ir Antoinette Bukas- 

Anton Kratavičius, 702 W. 
Beecher Str.s Mihvaukee, Wis.K 
yra dar nevedęs jaunikaitis, 
gyvena pas sava brolį. Turi ge
rų darbų ir myli apšvietę.

—J. Mačiuli®

Kontestantų Paty 
rimai Kenoshoj

bu- 
tad 
po- 
tik-

F Iš Waukegano, 
Nuo Mačiulio

So
III.

r

(Tęsinys)
Baltras Alksnis, 909 

Jackson Str., Waukegan, 
augina dvi dukteris, turi savo
namų ir gerai dirba. Veda gra
žų šeimyniškų gyvenimų ir 
myli dienraštį “Naujienas”.

Jurgis Jočius, 1520 North 
Avė., Waukegan, III, turi leng
vų darbų. Turi gražų namų tik 
butų reikalinga tokiam j atimi- 
kaičijui ir gera moteris. Vie
nas visuomet negyvensi, taigi 
patarčiau merginoms apsisuk
ti apie Jočių.

Jurgis Jokubailis, 328 Liber
ty St., Waukegan, III., apva
žiavo visą amerikų ir galiau 
apsistojo Waukegane ir čia 
jau apie 20 metų gyvena- Yra 
daug rašinūjęs į laikraščius, j 
“Naujienas ir kitus pažangius 
ir susipratęs, netiki į jokius 
burtus.

Isabela Kiškis, 2415 No. Leva
is Avė., Wairkegaii, III., dar 
jauna bet gabi veikėja. Pri
klauso prie kelių vietos dr-jų 
ir SLA, kur užima prot. rašt. 
vietų, taipgi daug dirba Liuo- 
syb'es Chorui. Dainavime ir lo
šime visuomet dalyvauja. Pa
girtinas darbas.

Chas Rūkas, 719 8th Str., 
Waukegan, III., savininkas Bu- 
levard tavern. Tai turbut vie
na iš gražiausių užeigų Wau- 
kegane. Naujas namas, visas

linnA oelSs MylintiemsK M A Vestuvėms, Ban-U 11 Uri kietams, La i d o- papnOši.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5809

I SiunčiąmGėlesLOVEIKIS rasų.
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletems I 
ir Pagrabams.

3318 So. Halsted Street
TeL YARDS 7SM

John A. Sinkaus 
Pasekmės

kfėfi
pri-

Praeitų savaitę bent 
mažiau balsų tepasisekė 
dėti į Koritesto kopėčias, negu 
paprastai, bet tikiuosi dat 
gausiai paramos ypačiai iŠ biz- 
nierių.

Biznieriai, 'apie kutių biz
nius priminiau “Nau jenose” 
yra gelbėję man pažengti pir
myn konteste...

Labai ačiū mano rėmėjams.
—J. A. Sinkus •

750
Nor-

West sidėą lietuvių. Nors ši 
vieta nėra; lietuvių lankoma, 
bet lietuviai neturėtų pamiršti 
užeiti. :. > ' >

» » » C
Iziddrius Daunis, 2877 Cly- 

bourn Avė., užsirašė ^Naujie
nas”. Užlaiko tavern jau per 
keletu metų, čia daro gana 
sėkmingų bizni. Dauniai au
gina sūnų,, kuris lanko Lane 
Tochnical School jau 3-čius 
metus. Jo vardas ir Leroy dar 
tik penkiolikos ir pusės metų, 
bet išaugęs net 6 pėdas augščio.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui
INVESTORIŲ DĖMESIUI

4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau- 
;uvės, 3 Šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesu
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
>9,000. Išimtinai puikus investmen- 
as.

18 apartmentų namas Albany 
3arke 3 ir 4 kambarių apartmen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
<>9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

HELP VVANTED—-FEMALE 
DarbininkiųReikla

REIKALINGA SKRYBĖLIŲ dir
bėjų—patyrusių prie geresnių skry
bėlių. Paul Hat Co., 225 North Wa- 
bash avė.

SITUATION VVANTED 
_ _ Darbo

IEŠKO DARBO restaurante arba 
prie namų ruošos. Prašau atsiliep
ti greitai, nes man darbas labai 
reikalingas. 723 West 17th St. 2nd 
floor rear, Mrs. K. Wilumus.

. .............—.................. ................y—....... ..  T.......................—

SUSIRINKIMAI
MltIH ii

FOR RENT—IN GENERAL
_______ Renddai—Bendrai_______

REIKALINGA OPERATORIŲ 
prie apatinių, patyrusių prie vienos 
adatos ir Shelb edge. S. and Z. 
MANUFACTURING CO., 230 So. 
Franklin St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ iš- 
siuvinėjimo darbams operatorių.

TRIANGLE PENNANT, 
426 So. Wabash Avė.

REIKALINGA OPERATORIŲ— 
prie rayoninių suknelių, 2 metų 
patyrimas. RAY GARMENT CO., 
2655 West 38th St.

REIKALINGA MEGZTINIAMS 
drabužiams taisytojų. Kreiptis tuo
jau. Mąrvel Knitting Co.,’ 2457 So. 
Michigan.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 6 patyrusių vilnų 
pašytojų nuolatiniam darbui mo
dernai vilnų pašyklai, kuri yra 
Ohio. Kreiptis Mr. Mindei, Sher- 
man Hotel’y, ketvirtadienį ir penk
tadienį nuo 6 iki 8 v. v.

TEISINGAS ŽMOGUS, nesenas, 
norintis ir mylintis dirbti taverne. 
Patyrimas nereikalingas. Atsišau
kite 1739 So. Halsted St., Box 1038.

REIKALINGAS DARBININKAS 
farmos darbams, 32 mylios nuo 
Chicagos. Turi mokėti milžti kar
ves ir prižiūrėti gyvulius. Atsi
šaukite 912 W. 35th St. Daminik.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKO PARTNERIO, kuris norė
tų eiti į saliuno biznį. Turiu apsi
rinkęs porą vietų. Malonėkite at
sišaukti THOMAS, 931 West 35th 
Place —7:00 iki 10:00 rytą—7:00 iki 
10:00 vakare.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.i

L CLEARINGE—Rendon FORNI-? 
ŠIUOTAS apšildomas kambarys su 
arba be valgio. Pigiai.

5721 W. 64th Place.

RENDON KAMBARYS, labai 
gražus prie našlės moters, porai ar 
pavieniui. 1833 So. Spaulding.

RENDON JFLATAS, 6 kambariai, 
dėl Lietuviškos šeimynos, renda 
labai pigi, kad padabotumėt 11 
metų vaiką per dieną, nes mes dir
bam. 1608 So. 50th Avė. Cicero 
2633.

ALA 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, rugsė
jo 1 d„ 7:30 vai. vakaro, J. Pet
rausko salėj, 1750 So. Union Avė. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui.

— Valdyba.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 3-čią dieną, Hollywood sve
tainėje, 2417 Wėst 43rd St. 12 vai. 
dieną. Malonėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rašt,
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 3 d., 12 vai 
dieną, Chic. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo būtinai atsilankyti. 
Ypatingai svarbus yra metinio ba
liaus klausimas, kuris rengiamas 
lapkričio 12 d, Lietuvių Auditori
joj. « —P. K. sekt,

DRAUGYSTĖS SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES VIEŠP. JĖZAUS mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 3 d. pirmą vai. po pietų 
Chic. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Malonėkite visi, na
riai susirinkti. Fr. Bakutis, N. Rašt.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS D-JOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 2 d. 8 vai. vakare 
B. Lingienės bute, 4837 West 14th 
St. Cicero, 111. visi nariai atsilan
kykite į susirinkimą ir naujų atsi
veskite prirašyti.

—P. B. sekr.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, rug
sėjo 1 d. 7:30 v. vak. .Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas labai svar
bus. Visi būtinai atsilankykite.

—S. Kunevičius, rašt.

John Sudeikis, 2700 U. Wes- 
lern Avė., užsirašė “Naujie
nas’*. Sudeikiai užlaiko ta
vernų jau per tris metus. Su
deikis yra senas North West 
side gyventojas ir daugelio 
žmonių pažįstamas. Pasekmin
gas biznierius, susitaiko su vi
sais žmonėmis. UŽ tai jam ir 
biznis sekas. —P. Galskis

PARSIDUODA UŽ MORGIČIUS 
2 krautuvės ir 2-jų flatų namas— 
plytinis, garu Šildomas, stoker Con- 
rol. Mažas įmokėjimas, kitus kaip 

renda. Už trečią dalį originalės 
calnos. Jefferson Park, 4526 Mil- 
waukee avė. Savininkas antram 
aukšte.

TARP MUSŲ BIZNIERIŲ
Pasirengę “SeĮėbruoti” 
3 Dienas

Universal Restaurant, 
W. 31st St., žinomas A.
kaus Restoranas, yra pilnai 
prisirengęs tinkamai minėti 
darbininkų šventę.

Per tris dienas: rugsėjo— 
Scpt. 2, 3 ir 4 dd,, atydžiai 
bus prirengiami pietus ir bus 
dedamos pastangos duoti tin
kamų ir gausų valgių kiekį ...

Bendrai, Universal Restora
nas yra vienas iš geresniųjų, 
kur pagaminami gardus val
giai ir yra mandagus patarna
vimas.
Proga Farmeriui

Pp. Joe Daraška užlaiko ge
rą bučernę, 634 W. 35th St> 
Jie turi 50 akerių farmą Mon- 
ston, W-is., kurioj jie pir- 
mlaus yra gyvenę, bet jis, kai
po patyręs bučerys, biznį ge
daus mėgsta.

Farma randasi gražioje apy
linkėj, prie kranto upės, ku
rioje galimi žuvauti ir mau
dytis, todėl vieta tinkama ir 
rezortui. Tų farmų J. Daraška 
parduoda, kaip jis jau gar
sino ‘‘Naujienose”.
Vėl Taiso Čeveryku®

Žinomas bridgeportiečiams 
ir apylinkės lietuviams muzi
kas ir “shoemaker” A. F. Sta- 
nevičius, k4uri sįavo Jiamų 
čeverykų taisymo biznį, 3451 
So. Wallace St. z

Praeitų pavasarį jis buvo 
gavęs pelningų darbų dirbtu
vėje, todėl mažai galėjo dirb
ti savo biznyje, bet šiomis die
nomis jis Vėl visų laikų tai
so ir jei kam reikia, specia
liai pritaikintų, daro naujus 
čeverykus. i

A. F. Stanevičius yra paty
ręs tame amate ir darbų garan
tuoja.
Grand Opening

Sekantį penktadienį ir šeš
tadienį, rugsėjo-Sept. 1 ir 2 dd. 
bus didysis “Friendly Tavern” 
atidarymas 3210 So. Halsted 
Street.

Savininkė Mrs. M. Bekežienė 
ir partneris J. Pektušis, priža
da visiems smagius laikus. Jie 
tų biznį neseniai perėmė, ta 
proga ir užprašo visus užeiti 
pasilinksminti.
Kaimyniška ^Barbernė”

Per daug metų bridgepor- 
tiotisr Petras Rumšas, turi 
“barbernę” savame name, 
3420 So. Liluanica Avė. Jis yra 
draugiškas biznierius ir kai
mynai mėgsta jo patarnavimų.

Praeitais metais P. Rumšas 
savo barbernę pertaisė ir įdė
jo naujus “fikščerius”. Senieji 
yra gerame stovyje, bet jis pi
giai juos parduoda. Kam rei
kia naujai atsidaryti barber
nę, yra proga nusipirkti pigiai 
pilnų įrengimų...

labaiDIDELIS BARGENAS 
sena moteris parduoda namą labai 
jigiai, randų įmoka $113 įmėnesį. 
529 North Ridgeway Avė.

Stepono1Narkio Re 
mėjai “Naujienų” 
Konteste]

(Tęsinys)
Užėjus pas K. Varnį jau 

vau pusėtinai ištroškęs, 
su dideliu skoniu išmečiau 
rų didelių stiklinių alaus,
tai pamiršau paklausti Kazio 
apie skanius agurkus, kuriuos 
jis taip gardžiai sutaiso.

Pirmų kartų patyriau, kad 
jisai yra čempionas žvejas. Jei 
kas netiki, lai pamato nuo
traukas dviejų lydekų. Papra
stai nuo žvejų “didelės” pa7 
bėga, bet ne nuo Kazio. Jis 
net darodymui ir. fotografijas 
nuėmė. Gal tai tos pačios žu
vys, kurios apvertė laivų Juo
zui Machoriui laike žuvavimo 
Powders Lake ežere?

"Didžiosio® Pabėgo”
J. šimanauskai buvo sugrįžę 

iš atostogų po šiaurinę dalį 
Wisconsino, tad turėjo daug 
ką papasakoti iŠ savo kelio
nes. Aplankė brolį, pasekmin
gai ūkininkaujantį Hhinelander 
apylinkėje, taipogi buvo apsi
stoję ilgesniam laiku Shawa- 
noo, kur leido laikų maudyda- 
mies ir žuvaudami. Kadangi 
nuotraukų žuvavimo rezultatų 
nepadarė, tad tupiu remtis gar
bės žodžiu p-nios šimanaus- 
kienės, kad didžiausios žuvys 
paspruko net ir su meškerė-* 
mis. Apie Shawanoo daug yra 
tikrų amerikiečių indijonų. 
Yra tarpe jų gerų plaukikų ir 
nardytojų, tad ar kartais ne- 
iškirto šposų p-niai šimanaus- 
kienei? Pasinėrus -galėjo iš
traukti meškerę. Kaip ten ne
būtų, ‘‘better luėk next time,”

Radus daug pažįstamų .pas 
juos, žinoma, netruko alučio ir 
man, o Juozas Baubonis man 
pranešė, kad bus apvaikščiota 
Lietuvių Diena 27 š. m. Alford 
Parke. Dalyvaus miesto admi
nistracija, žinoma ir kounsil- 
monas J. Martinas.

Svety® iš Tolimo Krašto
Iš tolimo krašto buvęs sve

tys, Fred E. Truman, per rū
pestingumų kounsilmono Jo
no Martino buvo supažindintas 
su’ miesto ir pavieto adminis
tracija, kuri jam įteikė tų my- 
stiškų miesto “raktą”, arba ki
taip sakant, priėmė šauniai, 
šerifas Leo Shendt įteikė jam 
žvaigždę, suteikdamas titulų 
“deputy sheriff”. Tad Kenosha 
miestas turės policijos atstovų 
net ir Hawaii salose. Mes visi 
Kenosha gyventojai linkime 
laimingos kelionės p. F. Tru- 
manui (V. Braze) ir jo rnote^ 
rei Lomai, taipogi ir sunui 
Terry, o po trijų metų vėl pa
simatyti ir kiek ilgiau pasi
svečiuoti.

Laukite manęs atsilankant, o 
kurie norite turėti “Naujie
nas” skubiai, ypatiškai maty- 
kit arba telefonuokite kontes- 
tantui; C. K. Braze.

<5 ,
Jonas ir Monika Roman-ii, 

4152 So. Campbell Avė., gyve
na nuosavam name ir auklė
ja gražius vaikučius: dukterį 
Monikų ir ^sunų Joną. Jonas 
Romanas tttff gerą ir nuolati
nį darbą. Apart to, jis yra 
veiklus Amerikos Legiono Po
sto 271 narys. Jono žmona Mo
nika tūlas laikas atgal sunkiai 
sirgo, bet dabar jau galutinai 
pasveiko.

Drg. Romanai yra progresy- 
vio ii* draugiško pobūdžio žmo
nes ir turi ‘pažintį su plačią
ja visuomene.

.. *

Jonas ir ^Monika Ragauskai, 
2611 W. 43rd St., plačiai pa
žįstami naujieniečių publikai. 
Jie auklėja gražią dukterį, 
Jane, kuri gabiai skambina gi
tarų.* Jonas Ragauskas yra
specialistaš nied&io darbo “de- 
saineris” ir aukšto patyrimą 
dailydė..; Drgi "Ragauskai yra 
draugiško ir malonaus budo 
žmones, tddel str visais geroj 
nuotaikoj sugyvena, 

» « »
Niek ir Ona Petraičiai, 2539 

W. 46th St., užsirašė “Naujie
nas” ir pųjipkėjo man geros 
J^pties laimuti BUICK auto
mobilį.
Niek Petraitis perkrausto ra

kandus ir pristato anglis. Dar
bą atlieka greitai ir gerai. Kam 
reikalingas panašus patarna
vimas, tuoj į pašaukite mano 
ir jūsų drugų Niek Petraitį. 
Tel. Lafayette 6946 arba kreip
kitės virš mftiėtu antrašu.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GALOW su miegamais porėtais, 
aliejaus šildymas. _ ..... .
7605 Luella Avė., Tel. South Shore 
7821.
- ■ ■■ - ... i —— —

DIDELI BARGENAI BRIGHTON 
PARKE

Plytinis namas, kampinis 2—6 
kambariai, pirmas aukštas ''k&rštu 
vandeniu šildomas, 12 metų senu
mo, kaina $7,800, atrodo kaip nau
jas. f

KITAS
Plytinis namas, 2—6 kambariai, 

kaina $6,500. 
BARGENAI MARQUETTE PARKE 

4 flatų plytinis namas, 2—4 kam
bariai, 2—3 kambariai, 2 karų ga
ražas, kaina $12,000.

BARGENAS PIETRYČIUOS
12 flatų apart., plytinis, metinės 

rendos $5280, mokesčių $245, kaina 
$17,500.

Nepraleiskite šių progų. Imame 
į mainus ir tai ką turite. Kreiptis 
4177 Archer Avenue. Klauskite Mr. 
PAUL M. SMITH Tel. Virginia 
9665.

PARENGIMAI
PARDUOSIU arba MAINYSIU į 

mažesnį mūrinį 4 flatų namą 
Bridgeporte. Telefonuoti YARDS 
6769.

LIETUVIŲ MAINIERIŲ' PIKNI
KAS įvyks rugsėjo 3-čią d., Li
berty Grove, WillowM 'Springs, III. 
Bus įvairuW>^rogramas, dainos, iš- 
laimėjimai ir gera muzika, atva
žiuos mainierių iš kitų miestų, bus 
gera proga susitikti senovės pažįs
tamus. Komitetas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

per- 
butent, 

Pirmiau

COAL—-VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

TURI BŪTI PARDUOTAS I 5 z 
DIENAS

Brighton Parke 40 ir Maplewood 
Avenue 2 flatų po 4 kambarius, 
garadžius, platus lotas, rendos $53. 
p mėnesį. Kaina $3900. Mažas įmo
kėsimas. Priimsiu mainais biznį ar
ba lotus. 6 kambarių Cottage visi 
įtaisymai. Kaina $1800. $500. įmo
kėti. MARQUETTE PARKE. Mūri
nis bungalow, 8 kambariai, karštu 
vandeniu apšildymas. Galima pa
daryti -2 flatus. Platus lotas, Kaina 
$5500.

Turime visokių kitokių bargenų 
pardavimui ir mainymui namų ir 
farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 South Western Avė.

Tel. Grovehill 0376.
Vakarais Prospect 0176.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

58 AKRAI ŽEMĖS, didumoj mo
lis, upelis, namai geri, pusė my
lios nuo miestelio. Atrodo nelygi, 
bet puikus pirkinys už $1475.00. 
Terminai. Hąnson-Osborn, Hart, 

Michigan.

PARSIDUODA PETROLEUM 
COKE 30 tonų po $5.00 už toną. 
Galima pirkti po 5, 10 ar daugiau 
tonų. Patys turite pasiimti iš 
mento—Savininkas pardavė
mą—turi apleisti taverną iki 
tember 15 d. JOE KIAUDA, 
South State St.

Lidys Persikėlė į 
Naują Vietą

A. J. Lydi (Lidevičius) 
sikelė į naują vietą, 
8566 S. Halsted St.
buvo prie Emerald Avė. Dabar 
turi labai gražią įstaigą. Supa
žindinimui savo draugų rengia 
“grand opening” šeštadienį ir 
sekmadienį, rugsėjo 2 ir 3. At
silankiusieji galės 
ką praleisti.

Lidys yra labai 
mas North West
viams, kadaise buvęs spaustuvi
ninkas ir nejudinamo turto par
davėjas.

A. J. Lidy yra senas “Nau
jienų” skaitytojas ir

beis- 
na- 

Sep- 
6101 PARDAVIMUI 40 AKERIŲ far- 

ma; yra mažas gyvenimui namas, 
4 karvės, 3 arkliai, 2 kiaulės ir 
visi įrankiai. Apsėta žemė. Kaina 
$2000.00. Taipgi turiu ir didesnių 
farmų Indiana valstijoj, apie 90 
mylių nuo Chicagps prįe didelio 
kelio. Kreipkitės Justin Straukas, 
2462 W. 46th Place. ’«• >

Olga Badaukiene, 2421 W. 
35th St., prąilgino “Naujienas” 
vieniems metams. Ji užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę virš- 
minetu antrašu. Jos duktė Al
dona nesenini ištękęjų už Pet
ro Kasparo jr norėtų surasti 
2-jų ar 3-jįi kambarių butą 
Brlghton Parko apylinkėje. 
Kas turite tokių butų, praneš
kite telefonu Lafayette' 153Q. 

a & tį /▼S f /▼% p- ,
Ona Bruzgulienė, 2645 W. 

43rd SU užlaiko gražų ir šva
rų tavernų. Ji apart taverno, 
turi nuosavų namų ties num. 
4109 So. RoęlŲvell St. Kadangi 
Ona turi biznį, tai neturi lai
ko tinkamai namų prižiūrėti, 
ir kas atsišauks bus laimingas, 
nes žada parduoti pigiai, reiš
kia galite nusipirkti namų gra
žia j apylinkėje gal už pusę 
raguti arės kainos.

Naujienų Kontesto Vajinin.
VMM* Steponas Narkis, 

4353 So. Talrnan Avė., 
į Tel. Lafayette 3974.

.11

linksmai lai-

plačiai žino-
Sides lietu-

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik naęionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III, Phone Republic 6051.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

remūjas

Žagariečių
Paskutinis Šių
Metų Piknikas

Žagariečių Klubas

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS

PARDAVIMUI pavasariniai VIŠ
ČIUKAI ‘ .
A. URBAN, 97 Roberts Rd., Palos 
Park, III.

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičiaus $3,300.00. ant ge
ros prapertės. Atsišaukite A. Na- 
krošius, 311 Kensington Avė., Tel. 
Pullman 5446.

visi vasario mėnesio.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėj ų armij os 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 B. HALSTED STREET 
ChlCTfo, Hl.

Žagariečių Klubas rengia 
paskutinį Šių metų rudeninį 
piknikų sekmadienį, rugsėjo 
3 d. J. Spaičio darže prie Ar
cher Avė. prieš O’Henry Park, 
Willow Springs, 111. Pradžia 
11 vai. ryto.

Kviečiame visus atsilankyti, 
Užtikriname, kad turėsite 
smagų laikų, pasišoksite prie 
geros jauno Balako orkestros, 
kuri (gros lietuviškus, latviškus 
ir amerikoniškus šokius. O 
kaslink valgių ir gėrimų, nėra 
reikalo ir garsinti, nes viskas 
parvešta iš pat Žagarės.

-—Kviečia komisija.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS iš priežasties kito biznio.\ Ap
gyventa apielinkė lenkų ir lietu
vių. šaukite Lafayette 4077.

Mano Rėmėjai

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
liccnse. 11705 So. Michigan Avė.

P'ARSIDUODA TAVERNAS, pel
ningoj vietoje. Vienai moterei per 
sunku. 936 E. 75th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė. Kam reikalinga yra gera 
vieta, arti nėra kitos bučernės. Vi
sos mašinos elektrikinės. Atsišau
kite 3649 So. Halsted St.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKRJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
•^THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Vincas Klniauskas, 3327 N. 
Western, užsirašė “Naujienas”. 
Savininkas Fronl, Gate įstaigos 
—Tavern- ir Restorano, jam 
gelbsti duktė ir žentas Bačevs- 
kis. Restorano užveizda yra 
Frank Smith, pilnai patyręs 
vifSjds, Gera vieta sustoti pa- 
sivalgyti. V. Klniauskas yra 
plačiai žinomas tarpe North

Savo namų skiepe, vakar ry
tą nusišovė 53 metų bellwoodie- 
tis, Hufyert Moffett. Jisai gyve
no adresu 130 Bellwood avenue.

Moffett tardavo Už užvetedų 
Interstate Dispatch, Ine., trakų 
firmai, kurios stotis randasi 
prie 2700 South Halsted Street.
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VAKAR
CHICAGOJ

Laimėjo Rinkimus Omaha Dirbtuvėje Mirė Užvakar

mie

ne

Jane Addams Diena

pinigų

Važiuokit į Lietuvių Dieną!

* ■

S. Halsted

West

Sudegė 14 Metų Berniukas^

Labai ačiū

Browderis Chicagoj turi

ne

Bet Ne Karo Klausimu

jam

Konferencija Ir 
Chicagoj

Reikalauja $10,000 
Atlyginimo Iš 
Aludininko

SLA Organizatorių 
Atydai

Saugesnių Budų 
Vabzdžius Naikinti

lošimą tarp 
r. Giants ir

Tragingos Šposų 
Pasekmės

atdaras kas die 
8 vai. vakaro.

Kai nebeturi pinigų

V. Pasaulinės ParodosVaizdas Lietuvos Pavilionas

9:0.
lietu-
Holy

šiandien, 10 valandą

dieną prieš tai 
visiis kaHlbaritis išliejo 

noi'eda’ffias Vabzdžius

Panaikins Siaurą 
Tiltą Prie 27-tos 
ir Wėštėrn“Naujienos 

Lietuvą

CHICAGO. 
liko areštuotas

• New Yorke vakar dujomis 
nusinuodijo Clarissa Peiliam 
Curtis Cantacuzene, turtingų tė
vų chicagietė. 1935 metais ji 
persiskyrė su vyru, Princu Mi- 
chael Cazztacuzene, Rusijos ku
nigaikščio Mikalojaus gintinai-

Keli Keleiviai 
Negali Atvažiuoti 
Iš Lietuvos

rengimuose 
šimtai lietuvių ruošiasi 
“dieną” važiuoti, ją pamatyti 
ir padaryti įspūdingesne, kad 
ir pačiame programe nedaly
vaus. • , z
£ Nuyažiuoti Parodon iš Chi
cagos galima labai pigiai, jei
gu važiuosite su . ekskursijo
mis, su Baltimore and Ohio

organizatoriai se- 
kuopų: 36, 63»

Vakar Chicagon atvyko U. 
S. komunistų partijos sekreto
rius ir bosas, Earl Browder. 
Reporteriams jisai vis tebetvir
tina, kad sovietų Rusijos-Vo- 
kietijos draugiškumo sutartis 
“yra didelis smūgis Hitleriui”.

Šiltinė Plečiasi 
Valstijos Kalėjime

“Tai Nepaprastas 
Įvykis”

“Jane Addams 
Diena”

• Prie State ir Grand gatvių 
policija suėmė apysenę mote
riškę, ir uždare ją proto ligų li
goninėn. Suimtoji sako, kad jos 
vardas yra Nellie Tolan. Ji iš
ėjo pasivaikščioti basa, be suk
nelės, bet su skrybėle ant gal
vos.

Vakar C.I.O. skredyklų unija 
(Packingbouse Workers Organ- 
izing Committee) ir Armour 
bendrovės Chicagos dirbtuvių 
superintendentas W. S. Renfro 
atnaujino derybas sutarties su
darymui.

« Tuo pačiu laiku vakar paaiš
kėjo, kad C.I.O. laimėjo dar vie
nus darbininkų rinkimus. Šį 
kaitą jie įvyko Omaha, Nebres- 
ka dirbtuvėj.

Tokiu budu C.I.O. jau ' turi 
pilną ir legalę teisę atstovauti 
visus darbininkus septyniose di
džiosiose Armour dirbtuvėse A- 
merikoj.

Areštavo Du Už 
Socialistų — 
Komunistų Riaušes

Lietuvių huyU^U rtiainięrių 
piknikas įvyks rugsėjo (Sept.) 
3 dieną, prieš pat Labor Day, 
Liberty Grove, (buv. Damb
rausko darže) Willow Spr’gs, 
III. Pikniką remia grupė biz
nierių, o rengia) buvę anglia
kasiai. , ..—Komitetas,

Ne Visi Revolveriai 
Yra Pavojingi

NAUJIENV-ACME TOlėphčto
— Joseph Cretzer ir jo žmona. Cretzer 
ryšium su kelių bankų apiplėšimu*

“Lietuvių Diena”, kuri yra 
ruošiama New Yorko Pasauli- 
nėj Pagodoj,, jau nebetoli. Ji 
įvyksta rugsėjo 10 d., pirmą 
sekinadien į po Labor Day 
švenčių, kurios prasideda ry-

Kai piktadaris įbedė 
“revolverį” pašonėn ir parei
kalavo pinigų, 27 metų Harry 
Cohen nusprendė, kad protes
tuoti neapsimoka. Atidavė pik
tadariui $15 ir atidavė jam sa
vo automobilį. Nuvažiuodamas 
piktadaris numetė prie Coheno 
kojų savo “revolverį” ir gar
siai nusijuokė. Tai buvo me
dinė revolverio imitacija. Co
hen gyvena adresu 5709 South 
Halsted Street, o apiplėšimas 
įvyko prie 47-tos ir Aberdeen 
gatvių. f

Miesto taryba vakar priėmė 
rezoliuciją, paskirdama rugsė
jo 6
Šįmet rugsėjo 6 d. Hull House 
įvyks iškilmės pagerbimui jos 
atminimo, jos 79 metų gimta
dienio, ir U-tų Kellog-Briando 
Taikos sutarties sukaktuvių 
proga. Velionė Addams lošė 
didelę rolę tos sutarties suda
ryme.

CIO. IR ARMOUR VĖL VEDA SUTARTIES 
DERYBAS

/ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LAKE VILLA, ILL. — Dvidešimt prekinių vagonų nušoko nuo bėgių. Spėja 

ma, kad tai įvykę dėl sabotažo. '

—Kodėl jūsų draugė taip iš 
karjo pražilo? Ar ji didelių 
rūpesčių turi?

—Ne, jokių didelių rūpesčių 
neturi, bet nebeturi 
plaukams dažyti.

Seymour Kahan, 19, narys 
Jaunų Socialistų Lygos.

Nereikia Nardą Sugriauti...
49 melų chicagietis Emil Siss; 

savininkas namo prie 1035 Bel- 
den avenue, vakar gavo gerą 
painoką apie vabzdžių naiki n i-

Paul Fergon, 14 metų ber
niukas, nuo 5036 N. Long Ave
nue, ir keli draugai vogė ga- 
soliną iš automobilių, susta
tytų tuščiame lote. Visi, ypa
tingai Fergon, gausiai gasoli- 
nu apsitaškė.

Su nosine bandė gasolino 
plėtmus ištrinti iš rūbų, o po 
to uždegė degtuką, kad nosi
nę sunaikinti. Nuo degtuko 
užsiliepsnojo gasolinuoti 
bai, ijr berniukas pavirto į 
nies stulpą.

Skausmas matyt, išvedė 
laimingą Fergoną iš proto 
jisai puolė per langą į butą 
adresu 5259 Argyle Street, kur 
gyvena George Kaczanowski 
šeimyjia. Ten buvusiems žmo
nėms pasisekė ugnį užgęsinti, 
bet berniukas buvo taip apde
gęs, kad nebebuvo vilties jo 
gyvybę išgelbėti.

Šiandien Laidoja 
Mero Dever’io Našlę

nuo
sienos su-

spihtose,

uz 
miesto

Dokumentai Neganėtinai Geri
“Naujienų” laivakorčių sky

rius gavo pranešimą iš Lietuvos, 
kad sekanti keleiviai dar negal. 
išvažiuoti:

Pirmai progai pasitaikius 
meldžiu užeiti mano ofisan, 
gerbiamieji 
canČių SLA 
139, ir 208.

Mano ofisas 
ną, nuo 6 iki

Laukiu gerbiamų organiza
torių atsilankymo, nes turiu 
didelės svarbos reikalą, lie
čiantį SLA. organizaciją.

Dr. A. L, Graičunas, 
3312 So. Halsted St,

Chicago, III.

Miesto meras, Edward J. Kel
ly, vakar paskelbė, kad už die- 
nos-kitos Chicagoj įvyks svar
bi konferencija.

Dabar, mat, konferencijų die
nos.

Bet ši konferencija bus ne 
karo reikalu. Jos nariai svars
tys svarbesnius klausimus — 
kaip suteikti nelaimingiems be
darbiams daugiau pašalpos, kad 
jiems nereikėtų kentėti badą ir 
vargą. Žiema jau artinasi.

Konferencijos dalyviai bus 
miesto ir valstijos finansų de
partamentų viršininkai ir na
riai. Jie tarsis iš kur ir kokiu 
budu butų galima sukelti dau
giau pinigų bedarbių šelpimui.

$162,350 Už Football, Yra Siek-Tiek 
Lošima

ryto, 
Calvary kapinėse bus palaido
ta Mrs. Katherine Conway De- 
ver, buvusio Chicagos mero 
William E. Deverio našlė. Ji 
buvo 74 metų amžiaus. Velionė 
pasimirė užvakar.

Dever buvo Chicagos meru 
nuo 1923 iki 1927 metų. Pasi
mirė 1929 metais. Jo našlei mi
rus, dabar šeimynos paliko du 
sūnus, Daniel M., advokatas, 
ir George A.» tarnautojas 
sto teisių departamente.

Nuvažiuokite į Parodą ir 
Lietuvių Dieną pamatyti. New 
Yorko Paroda yra nepaprastai 
įdomi—daug didesnė, daug 
įvairesnė už Chicagos Parodą. 
New Yorke pavilionas 
virš 60 pasaulio tautų, tarp 
jų ir Lietuva. Kiekvienas jų 
yra įdomus. Yra šimtai kitų 
pavilionų, kuriuose galima pa
matyti visus vėliausius pra
monės, dailės ir mokslo stebu
klus. Kiekvienam žingsnyj su 
žinosite ką nors naujo, ko iki- 
šiol nežinojote. Aplankius pa
rodą, pats pasaulis bus gra
žesnis, geresnis, kuriam gyve
nate.

O “Lietuvių Diena” turėtų 
kiekvienam lietuviui būti arti 
širdies. Pirmą kartą merikos 
istorijoj—iš visų Amerikos ko- 
’onijų suvažiuos dainininkai, 
sudarys milžinišką 2,000 balsų 
chorą, ir toj garsioj N. Y. Pa
rodoj užtrauks 'lietuvišką dai
ną. Suvažiuos ' šimtai šokėjų 
—iš rytų—iš vakarų, iš pietų 
--ir didžiulėj grupėj parodys 
kitataučiams kaip lietuviai 
šoka ir linksminasi savo pa- 

Iš visų kolonijų 
į t?

Anthony Vaitkus — gavo do
kumentus, bet jie dar neužtekti- 
nai įrodo, kad Amerikoje galės 
gauti užlaikymą pakol susiras 
darbą;

Alfonsas Sakalauskas 
gauna vizos, nes jo žmona A- 
merikoje negali prirodyti, kad 
jis turės pragyvenimo šaltinį;

Domicėlė Kizlaitis — negau
na Amerikos vizos, nes doku
mentai, kurie buvo seniai pa
ruošti, yra pasenę, ir reikalauja 
naujų afidavitų.

Giminės, kurie rūpinasi šiais 
keleiviais, prašome atsikreipti į 
“Naujienas” dėl platesnių in
formacijų.

“N.” Laivakorčių Skyrius

Anna Rakauskas, 927 
33rd Place, yra pastovi ‘‘Nau
jienų” skaitytoja ir priklauso 
prie Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Praeitą savaitę užprenume
ravo “Naujienas” savo broliui 
Petrui Kaustekliui, į Papilę, 
Veviržėnų pašt., Kretingos ap
skritys. Tuomi man davė pro
gos padauginti balsus kontes- 
te, o jos brolis visuomet atsi-- 
mins—seserį Amerikoje, kurie 
jam užprenumeravo mėgiamą 
Lietuvoje amerikiečių dienraš-

tai draudžia 
arklius, ku- 

trokai), 
bet Thinnes’o arklys buvo di
delis favoritas su apylinkės vai
kais, ir jie ėmė rinkli parašus 
savininko reikalavimo parėmi
mui. Jų surinko daugybę.

Vakar miesto taryba nutarė 
sąskaitą užmokėti.

Stalino Hitlerio Sutarties 
< Atgarsiai

Fįhnore policijos nuovada va- 
kadjjkalino vieną komunistą ir 
viemą jauną specialistą už “su- 
agitavimą riaušių”, kuriose vie
nas žmogus buvo sunkiai su
žeistas.

Riaušės įvyko prie 2812 West 
Roosevelt Road, kur komunis
tai užvakar vakare laikė masi
nį mitingą. Prie salės, mitingo 
laiku, susirinko apie 50 socia
listų partijos narių ir jie pradė
jo platinti socialistų laikraštį iri 
aiškinti žmonėms, einantiems į 
salę, kad Stalinas yra darbinin
kų išdavikas už tai, kad pasi
rašė sutartį su Hitleriu.

Kalbos ir agitacija privedė 
prie muštynių, kuriose 35 melų 
komunistas, Samuel Robbins, 
nuo 2812 W. Roosevelt Road, 
buvo sūkiai sužeistas.

Areštuoti yra:
Carl Reynolds, 23 metų, ko

munistų partijos organizatorius,

Manteno bepročių kalėjime, 
kurį užlaiko valstija, jau 10-tą 
dieną siaučia šiltinės epidemi
ja. Įstaigoje dabar veikia aš
tri kvarantina.

Keturi žmones jau pasimirė, 
o apie 200 serga. Mirė:

Caroline Pietroivski;
Mary Ores, 11753
Street.
Mildred Laya, ir
Robert Pearson, 
sargas.

gelžkeliu, kurias organizuoja 
“Birutės” ir “Pirmyn” chorai.

Kelionė į abi pusi — iš Chi
cagos į New Yorką, ir alga 
—kainuoja tiktai $28.20. Jeigu 
norite New Yorke turėti už
tikrintą nakvynę, tai galite ją 
gauti, kartu apmokėdami ir 
gelžkelio bilietą, tik už $32.70 
—už tą kainą nuvažiuosite ir 
parvažiuosite, ir turėsite nak
vynę geriausiam pirmaeiliam 
New Yorko viešbutyje.

Už tą pačią bilieto kainą 
gelžkelis visiems keleiviams 
parodys Amerikos sostinę 
Washingtone. Parodys visas 
Washingtono svarbesnes vie
tas ir duos progą aplankyti 
prezidento Roosevelto rumus 
—Baltąjį namą—kur prezi
dentas gyvena, ir kitas svar
bias valdžios įstaigas.

Už tą pačią tikieto kainą, 
turėsite teisę išlipti Baltimo- 
rėje, Pittburghe, Philadelphi- 
joj, Akrone, ir kituose mieste
liuose, ir aplankyti savo gi
mines. Kada norėsite, .tada (u 
tuo pačiu bilietu galėsite grį
žti Chicagon, nežiūrint kur ir 
kiek sykių išlipsite kelyje.

O svarbiausia, visi ekskur
sijos nariai važiuos atskiram 
vagone ir visi bus tarp saviš
kių. Tad kelionė bus linksma 
ir graži.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie “Birutės” ir 
‘‘Pirmyn” chorų narių, arba 
prie Povilo Millerio, “Birutės” 
pirmininko, 1739 So. Halsted 
St., (Canal 0117).

Arba Kazio Steponavičiaus, 
“Pirmyn” Choro vedėjo, 552# 
So. California Avė.* (Republic 
6656).

Chicagietis Richard Russell, 
nuo 4742 N. Winchester Ave
nue, užvedė bylą apskričio 
Circuit teisme, reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo iš aludinin
ko. Skundžiamasis yra Ed- 
ward Heirty, savininkas alinės 
ties 4705 Sheridan Road.

Vasario 17, šiais metais, 
skundėjas buvo sustojęs toj a- 
linėj išversti stiklą alaus. Tuo 
metu įvyko apiplėšimas, pik
tadaris ėmė šaudyti ir su viena 
kulka pašovė Russell’ui koją. 
Už sužeidimą jisai dabar nori 
$10,000.

• Miesto taryba vakar svarstė
aldermono Boyle pasiūlymą su
mažinti šunų laisnius nuo $3.00 
iki $1.00. Boyle sako, kad dabar 
laisniai yra $3, bet niekas jų ne
moka. Bet jeigu bus numažin
ti, tai visi šunų savininkai su
tiks laisnius pirkti ir tokiu bu
du miestas turės apie $500,000 
įplaukų. Apskaičiuojama, kad 
Chicagoj dabar yra šunų apie 
pusė miliono. >
• Kriminalio teismo teišėjas 
Schwartz vakar nubaudė 51 me
tų dvasiškį kalėjimu už nepado
rų elgesį su 11 metų mergaite. 
Nuteistasis yra “kun.” Fred P. 
Jensen, Emanuel Pentecost mal
dyklos, 2322 W. North avenue, 
klebonas. Jisai turės kalėti nuo 
metų iki 20.
• Blue Islande, prie 135-tos 
kryžkelio, Rock Island gelžkelio 
traukinys užmušė 11 metų ber
niuką Donald Shouse. Berniu
kas važinėjosi ant bėgių su dvi
račiu. Jisai gyveno adresu 2329 
Broadway.

Lietuvis pasižymėjo
Dienraštis Tribūne skelbia, 

kad užvakar vakare 81,456 
žmonės sumokėjo $162,350 pa
matyti footballo 
profesionalių N. 
Amerikos Universitetų 
Star” rinktinės.

All-Stars pralaimėjo, 
Rinktinės kapitonu buvo 
vis footballininkas iš 
Cross universiteto', Bill Osman- 
ski. Jisai lošė fullback pozici
joje, ir lošime daugiausia pasi
žymėjo savo gabumais. Jisai 
buvo “AR-Stars” komandos 
žvaigždė, nors jai ir nepasise
kė laimėti.

Lošimo pelnas eina labdary-

Išves Kelią
Miesto viešų darbų departa

mentas skelbia, kad bene siau
riausias ir seniausias tiltas Chi
cagoj, kuris randasi prie 27-tos 
ir Western gatvių, netrukus bus 
sugriautas.

Naujo tilto nestatys, bet iš
pils kelią per upelį, per kurį til
tas eina. Upelis nėra naudoja
mas susisiekimui ir dabar yra 
beveik visai išdžiuvęs.

Miestas Užmokėjo 
$225 už Arklį
Gera Kai Jis Yra Draugiškas
Balandžio 14, 1939, miesto 

išmatų trokas sunkiai sužeidė 
arklį, priklausantį chicagiečiui 
Frank Thinnes, nuo 7046 No. 
Weslern avenue. Thinnes pa
siuntė miesto valdybai sąskaitą 
už $225.00 ir pareikalavo ją už
mokėti, kad jisai 
arklį nusipirkti.

Miesto įstatymai 
(t. y., mokėti 
riuos užmuša

Buvo taip. Užsidegęs žibintu
vą, jisai įėjo į vieną kambarį 
savo name. Staiga, žibintuvas 
subyrėjo į šipulius, ir pasigirdo 
duslus trenksmai Nematoma 
jėga išmetė Sissą Įhukan per du
ris, pleisteris ėmė byrėti 
sienų ir lubų, riėhio 
svyravo, indai, buvę 
pasipylė ant grindų, ir oran iš 
lėkė visi Sisšb naitib langai! Na 
mas yra trijų avifešių.-1

Pasirodė, kad 
Siss’as ’ 
gasolinu 
išnaikinti. Kadangi ląngai ir du
rys buvo stipriai1 uždaryti, tai 
kambarių oras prisisunkė išlais
tyto gasolino diijų — ir, kai Sis*- 
sas atėjo pažiūrėti kaip vabz
džiai laikosi i'’Fži nuo žibintu
vo'dujos užsidegei ir įvyko spro
gimas. ,

Siss’as stebuklingu budu išli
ko sveikas, bet namą tai reikės 
nemažai “gydyti”.

Kitą kartą jisai varios flilą.,.
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BRITANIJA IR FRANCUZIJA PASIUNTĖ 
ULTIMATUMU VOKIETIJAI

Reikalauja tuojau sulaikyti agresiją 
prieš lenkus

Karas prasidėjo, nors jis ir nepaskelbtas. Vokieti 
jos armijos įsiveržė Lenkijon.

Lenkija atsišaukė J Britanijų ir Francuzijų prašyda 
ma pagalbos.

Premjeras Chamberlain paaiškino nepaprastai par
lamento sesijai, kad Britanija išpildys savo prižadus Len
kijai, jeigu vokiečiai nesulaikys agresijos ir jeigu Vokie
tija neištrauks savo jėgų iš Lenkijos teritorijos.-

Britanijos valdžia pasiuntė ultimatumų Berlynui, 
Jeigu Hitleris nepaklausys reikalavimo, tai Britanija ir 
Francuzija įsisuks į karo verpetų — gal dar šį (penkta
dienio) vakarų arba šių naktį.

Tuo pačiu metu, kai Chamberlain kalbėjo britų par
lamente, Vokietijos karo lėktuvai mėtė bombas į Varšu- 
vų, Lenkijos sostinę — mėtė bombas į jos centrų. Kitos 
Vokietijos karo jėgos — armija — briovėsi į Lenkijų tri
mis svarbiausiomis linijomis.

Vokiečiai veržėsi Lenkijon iš rytų Prūsijos linkui 
Dzialdcwo, Mlawa ir Ciechanow. Pastarasis miestas yra 
tik 75 mylių atstumoje nuo Varšuvos. Silezijos armija 
briovėsi į turtingų kasyklomis Czestochowo apygardų, 
pietų vakarų Lenkijoje,, Trečioji vieta, kur lenkų ir vo
kiečių mušiai yystesi, yra .Lenkijos-Sloy^kijos pasieniu

9

Karalius Jurgis VI pasirašė britų armijos, .laivyno f 
ir oro pajėgų pilnos mobilizacijos įsakymų.

Generalinė mobilizacija paskelbta ir Francuzijoje.
Italijos ministerių kabinetas paskelbė penktadienį, 

kad jis susilaikys nuo karo operacijų.
Tenka pažymėti, kad Hitleris, kalbėdamas urnai su

šauktam reichstagui, pareiškė, jogei jis nesišaukia Itali
jos pagalbos. Tačiau prisiminęs sovietų Rusi jų pasakė, 
kad rusai ir vokiečiai dabar yra amžini draugai.

Francuzijos valdžia paskelbė penktadienio vakare, 
kad ji tuojau įteiks Vokietijai ultimatumų, reikalaudama 
sulaikyti agresijų prieš lenkus ir ištraukti nacių kariuo
menę iš Lenkijos teritorijos.

Britanija asignavo 
$2,500,000,000 karo 

reikalams

Francuzija paskelbė 
generalinę mobi

lizaciją

>4$

LIETUVOS VY 
RIAUSYBe AgEŠ 

TAVO VOLDE
MARĄ

VOKIEČIŲ MŪŠIAI SU LENKAIS 
PRASIDĖJO

Adotfas Hitleris^ Vokie
tijos ‘‘fiureris”, kurio palie
pimu vokiečių kariuomenė 
penktadienį užpuolė Lenki
ja. . • •'••v. > ... - .

Lenkijos kariudiHenės vy-
I . / .

riausias vadas, maršalas
* * 6 . .

Smighj-Rydz.\

KAUNAS, rūgs. 1 — Lie
tuvos vyriausybė areštavo 
Augustinų Voldemarų, kuris 
šiomis dienomis sugrįžo iš 
ištrėmimo. Vyriausybės at
stovai pareiškė, jogei Volde
maras areštuotas dėl to, 
kad, skatinamas, vokiečių, 
mėgino organizuoti kampa
nijų Vilniui šu pagalba vo
kiečių iš Lenkijos atimti.

Nacių lėktuvai ata 
kavo Vilnių

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
1 — Britanijos parlamentas 
penktadienį asignavo 500,000,- 
000 svarų sterlingų — ap*e 

• $2,500,000,000 — karo fondų. 
Pinigai skiriami karui vesti 
Britanijai apsaugoti.

šaly paskelbtas karo stovis

ir

Koalicinė valdžia 
Frahcuzijai

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 1 — Penktadienio prane
šimai sako, kad nacionalinė — 
susidedanti iš visų stipriųjų 
partijų — valdžia Francuzijoje 
bus sudaryta. Be to, bus su
stiprinta karo ministerija. 
Premjeras Daladier pirminin
kaus taip nacionalinei valdžiai, 
kaip ir karo ministerijai.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 1 — Francuzijos vyriau
sybė penktadienį • išleido tris 
svarbius įsakymus. Vienas ji 
paskelbė generailnę karinome' 
nes rezervų mobilizacijų. Įsa
kymas liečia apie 8,000,000 vy
rų-

Antrasis įsakymas paskelbė 
karo padėtį šaly. Tai betgi ne
reiškia, kad , francuzai paskel
bė karų vokiečiams.

Tretysis įsakymas yra šalies 
parlamentui, kuris šaukiamas 
susirinkti posėdžiui šeštadienį.

P-nia Delano Forbes, prez. 
Roosevelto motinos sesuo, 
penktadienį pareiškė, kad ji 
pasiliks savo būstinėje, Pary
žiuje — neklausydama J. Vals
tijų ambasadoriaus Bullitto pa
tarimų išvažiuoti iš miesto.

Įjungė Dancigą Į 
Vokietiją

i

Chicagai ir apielinkei fedo- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; 
lengvi įvairus 
ka 6:15 v. r., 
vak.

vidutiniai, šilta; 
vėjai; saulė te- 
leidžiasi 7:24 V.

*

L..:

Edouard Daladler,

I

PRĖMIER

13_.. . j. ' < . - Francuzijos premjerasB Manijos premjeras J 1 .
Chamberlain. Jis pasiuntė Daladier.' Penktadienio va-
Liltimatumų Vokietijai, rei- , _ .
. . . . . t kare Francuzija iteike Vo-kalaudamas tuojau sųjaiky- c
ti operacijų prieš lenkus. kietijai ultimatumų.

NACIŲ ARMIJAI PALIEPIMAS
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 1 — šitokį įsakymų Hit
leris davė Vokietijos armijai:

“Lenkų valstybė atmetė ma
no pastangas sudaryti kaimy
niškus santykius ir vietoj to 
pasirinko ginklus. Vokiečiai 
Lenkijoj yra kruvino teroro 
aukos, vejamos iš namų ir būs
tinių. Eilė nusižengimų rube- 
žiams, nepakenčiamų didelei 
šaliai, rodo, kad lenkai nebe
nori toliau respektuoti Vokieti
jos rubeziaus.ik jos rubeziaus.

“šitiems kurstymams sulai-
kyti man nelieka kitokių, prie
monių, kaip tik spėkų pasitik-

Vokietijos kariuo
menė toli Lenkijoj

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 1 — Albert Forster, Dan
cigo nacių vadas, paskelbė, jo
gei Dancigas tapo įjungtas, į 
Vokietijų. Apie įjungimų pain
formavo Hitlerį. Pastarasis 
įjungimų priėmė.

ti spėka. Vokiečių armija ves 
karų už garbę ir už gyvybę at
gaivintos Vokietijos tvirtu pa
siryžimu. Aš pasitikiu, kad 
kiekvienas kareivis, atminda
mas garsias Vokietijos kariuo
menės tradicijas, išpildys savo 
pareigas iki galo.

“Atminkit visuomet,
jus esat nacionalsocialistinės 
Vokietijos atstovai. Tegyvuoja 
musų žmonės ir musų reichas.”

Vokietijos armija ir oro pa
jėgos jau puola Lenkijų. Vo
kietijos karo laivynas užbloka
vo lenkų uostų Gdynia.

kad

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 1 — Vokietijos apsaugos 
taryba turėjo penktadienį tri
jų valandų konferenciją.

Vokietijos armijos komuni
katas sako, kad nacių armijos 
pasistumusios toli į Lenkiją. 
Naciai aiškina, neužilgo jie už
imsiu tokias pozicijas, kurias 
nori užimti, ir tuomet galės 
kalbėti apie taiką.

Pasak nacių, Vokietija 
troliuojanti orų.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
1 — Pranešimai apie vokiečių 
lėktuvų atakas prieš lenkų 
miestus ir miestelius sako, 
kad vokiečiai mėto padegan
čias boiūbas. ir sėja nuodingi 
dujas. , Nuodingos dujos buvo 
paleistos ir į Vilnių.

■ •

į

kon
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Nacių lėktuvai pa 
darė 17 atakų

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
1 — Pranešimai, kuriuos Čia 
gavo Lenkijos telegrafo agen
tūra, sako, kad penktadienį vo
kiečių karo f lėktuvai atakavo 
17 Lenkijos miestų ii* mieste
lių.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
1 _ Pasiekę Angliją praneši
mai apie vokiečių karą su len
kais sako, kad nacių lėktuvai 
atakavo Vilnių. Atakoje prieš 
Vilnių buvo mėtomos padegi
mų ir nuodingų gasų bombos.

• t . ----------------------------------------------------------

Lenkijos preziden
tas rezignavęs

LONDONAS, Anglija, rūgs. 1—Adolfas Hitleris per 
radijų pareiškė, kad Vokietijos kariuomenė kaujasi su 
lenkais nuo 4:45 valandos penktadienio ryto (nuo 11:45 
vai. ketvirtadienio vakato Chicagos laiku).

Lenkijos užsienių reikalų ministerija paskelbė oficia
liai, kad Vokietija pradėjo oro ir armijos atakas prieš 
Westerplatte, lenkų amunicijos bazę Dancigo uoste, penk
tadienio rytų 5 valandų. Lenkų pranešimais, pirmoji ata
ka buvo atmušta. j •

Tuo pačiu laiku Vokietijos lėktuvai užpuolė Puckų, 
lenkų laivyno bazę Gdynia uoste.

Vėlesni pranešimai sako, kad Vokietijos lėktuvai mė
tė bombas į Czestochowų, Tczewų, Grudziadz, o taipgi į 
Krakowų ir Katowice, pietų Lenkijoje.

Dar vėlesni pranešimai informuoja, kad vokiečių ar
mijos perėjo Lenkijos — Vokietijos rubežius ir įsiveržė 
Lenkijon įvairiose apylinkėse.

LENKAI REIKALAUJA PAGALBOS

praneša, kad Lenki jos prezi
dentas AJosciskį^ rezignavęs ir 
kad maršalas Smigly-Rydz./len^ 
kų kariuomenės vadas, paėmęs 
visų valdžios galią, Lenkijoje.

Hitleris nori šutai 
kyti Rusiją ir 

Japoniją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 1 -— Neoficialiai prane
šama, jogei Vokietija deda vi
sas pastangas, kad sovietų Ru
sija ir Japonija pasirašytų ne
puolimo sutartį.

Britanija sulaikė vo
kiečių laivą Bremen

CHICAGO, rūgs. 1 — Popie
tinėmis penktadienio žiniomis, 
Britanijos karo laivas sulaikė 
juroje puošnųjį Vokietijos pa- 
sažierinį laivų Bremen.

Bremen atvežė prięš porų 
dienų į J. Valstijas daugiau nei 
tūkstantį pasažierių. J. Valsti
jos padarė laive kratų, ieškoda
mos ginklų. Sulaikė laivų porų 
dienų New Yorke. Neradus 
ginklų, laivui leista grįžti į Vo
kietijų. Bet pranešama dabar, 
kad jį sulaikė britai.

Pirmas suvis iššau
tas ties Gleiwitzu

LONDONAS, Anglija, rūgs. 1—Lenkijos ambasado
rius Londonui penktadienį kreipėsi į Britanijos užsienių 
reikalų sekretorių Halifaxų pranešimu, kad Lenkija rei
kalauja pagalbos pagal Britų-Lenkų pagalbos vienų ki
tiems teikimo sutartį prieš Vokietijos agresijų.

Lenkų ambasadorius atlan- šalių (Lenkija ar Britanija) 
kė llali'faxą asmeniškai. I.en- isivels J ™ P1'^

/■- t sijos, tai kita šalis tuojau e’S
kų-britų sutartis tarp ko kitaįgelbeti savo talkininkę visomiy 
sako: Jeigu bet kuri iš abiejų

įsivėlė į karų dėl priešų agre
sijos, tai Kita šalis tuojau ei s

'pajėgomis, kokias tik turi.

HITLERIS NESITIKI ITALIJOS 
PAGALBOS

RUSAI - AMŽINI NACIŲ, VOKIETIJOS DRAUGAI

BERLYNAS, Vokietija, rug-; 
sėjo 1 — Urnai sušauktam 
reichstago posėdžiui penktadie
nio rytų Hitleris pranešė, kad 
mūšiai su lenkais jau prasidė
jo-

Jis pasakė, kad Vokietija ne-

Prezid. Rooseveltas 
Abejoja ar rusai 

kariaus

reichtagui tę- 
Tarp ko kita 
Dancigo nacių

Rusija,MASKVA, sovietų 
rūgs. 1 — Gandai, kad nacių 
Vokietija ir sovietų Rusija ke
tina pasirašyti karinę sutartį, 
Maskvoje priimami skeptiškai, 
čia abejojama/ ar sovietų Ru
sija jsi’vels į karo verpetų.

Britai nebombarduos 
neginkluotų miestų

įsitiki Italijos pagalbos. Antra 
vertus, Hitleris pareiškė, kad 
sovietų Rusija šiandie yra am
žina Vokietijos draugė.

Jis, Hitleris, nesišauks šioj 
nulemiančioj valandoj pagal
bos. Vokiečiai vieni savo už
duotis vykdys.

Hitlerio kalba 
sėsi 36 minutes, 
jis pranešė, kad
vadas oficialiai įjungė Dancigu 
į Vokietijų.

Hitleris painformavo reichs
tagų, jogei jis busiųs reicho 
“pirmas kareivis. Jeigu jis žū
tų, nacių vado vietų turėtų už
imti feldmaršalas Goeringas. 
Jei Goeringas žūtų, tai vado 
vieta turi tekti Rudolfui Hes- 
sui. Jeigu ir šis žus, tai tuomet 
Vokietijos senatas paskirs va-

NAUJIENŲ
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prašo pasigailėti ci
vilinių gyvento jų

WASHINGTON, D. C., nigs. 
1 — Prez. *Rooseveltas penkta
dienį atsišaukė į visas valsty
bes, kurios gali įsivelti į karą, 
prašymu duoti prižadus, kad 
jos nebombarduos civilinių gy
ventojų arba neginkluotų mies
tų iš oro.

Francuzija jau pareiškė1 pri
tarimo šitam prez. Roosevelto 
prašymui.

'•■•u
B

GLEIWITZ, Vokietija, rūgs. 
1 — Pirmi pranešimai apie šau
dymų lenkų-yokiečių kare gau
ti čia iš Gleiwitz miesto, kuris 
randasi tik keleto mylių atstu
mo je nuo Lenkijos-Vokietijos 
rubežiaųs. Pranešimai sako, 
kad tai buvę patrankų šūviai.

——------ -
LONDONAS, Angrija, rūgs. 

1 — Reuters, Britanijos žinių 
agentūra, praneša, kad lenkai 
penktadienį nušovė septynis 
vokiečių lėktuvus. Lenkai, be 
to, užgriebė šarvuotų Vokieti- 
jos traukinį.

-Jin' r

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
1 — Britanijos valdžia painfor
mavo prezidentų Rooseveltų, 
kad ji vengs borbarduoti ne
ginkluotus priešų miestus ir 
stengsis nemėtyti .bombų į ci
vilinius gyventojus.

Pirmi sužeistieji at
gabenti į Gleiwitzą a ...-_

GLEIWITZ, Vokietija, rūgs. 
1 — 9:10 valandų ryto (Chicžk 
gos laiku 3:10 v. r.), penkta
dienį, Čia atvežtas vagonas su
žeistų; Vokietijos kareivių. IŠ 
kur jie atvežti, nepranešta. Tai 
yra pirmieji lenkų-vokiečių ne 
paskelbto karo sužeistieji

f
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RAŠTINE

SEKMADIENI IR
PIRMADIENĮ 

(LABOR DAY)

Bus Uždaryta
IR PIRMADIENĮ 
NAUJIENOS 
NEIŠEIS

kasdien nuo 8 ' 
iki 8 vakaro

A'

šeštadienį nuo 8 ry 
iki 4 vaL po pietų.
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K| vyriausybė duomenys.—.Kuo ir dėl ko apmiodi 
jnma musų vartojamas maistM—Valdininkų upsilej 
dimas.^Be laiko vejamieji j kapus.

Rašo? Dr. A, J, (Jygsen, Cicero, 111.
■Visai ntiiŲoetpbu, fcad Imo* 

peš trumpai gyvena ir jauni 
miršta. Niekas negali ilgai gy
venti ir sujaukti žilos senatvės 
dienų, jeigu yra palengvą nuo
dijamas.

Maistas ir gėrimas, kurį 
Žmonės šiandien vąrtoją, turi 
gerą nuošimtį smarkiausių ir 
kenksmingiausių nuodų. Štai ir 
faktai, paimti iš valdžios tUrir 
mų užrašų. Jie kajbft pfttyft UŽ 
save.

Anglijoje buvo 6,000 mirčių 
vjen tik nuo apnuodijo alaua, 
Fra.neijoję 300 kareivių mirė 
nuo vyno./Ęalp aluje, taip ir 
vyne rasta stambus kiekis ar
šeniko.

Tokie atsitikimai Europoje 
išsamiai nagrinėjami ir šalina
mi. Bet Amerikoje yra ki
taip; kasdieną musų didmies- 
ėinoss -serga ir miršta tam tik
ras skaičius žmonių. Miršta jie 
nuo apnuodyto maisto ir gėri
mo. Visos daržovės bei vaisiai 
yra apnuodijami aršeniko ir 
švino mišiniu.

Aršeniko ir švino mišinys 
yra vienas pavojingiausių nuo
dų, kuris padaro daug žalos 
žmogaus organizmui. Bet tuos 
nuodus lengva prašalinti nuo 
vaisių ir daržovių. Reikia, kad 
maisto industrijos magnatai 
bųtų priverstą jų plovimui var
toti atskiestą mišinį hydrochlo- 
riškos rakšties.

—Sveikas, broluti! Štai 
kada mudu susltiukava! Įdomu, 
kiek jau bus metų, kai mudu 
paskutinį kartą buvova susi
dūrę?

—Turiu užsirašęs
Kartu su procentais iš viso 
30 auksinų ir 25 skatikai.

Mašinos galva.

Physlcian and Surgeon
3261 So. Halsted Street

tiksliai, 
bus

Girtuoklis, išėjęs iš karčia- 
mųs. Ui kosi prie telefono stul
po ir pamatęs automobilį ste
bisi :

—Taigi turi galvą šita maši
na! Kai į ją supila 5 litrus 
benzino, tai ji lekia kaip pa
dubus, per valandą net 100 
kilometrų, o žmogus, išgėręs 
vos pusę litro degtinės, negali 
nė iš vietos pajudėti.

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, Šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antpad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė,

TeL Lafayette 3658

DR, STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4345 80, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.; Prospect 1938

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės ąveįką- 
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikuos pątarjųivįma

Tiesa, yra toks įstatymas, 
kuris neleidžia dėti nenumaty
tą kiekį nuodų, kaip preservą. 
Bet šis įstatymas nėra vykdo
mas.

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ, 
Tel. CALUMET 4178. k u »#.

Tyrinėjant Kalifornijos obuo
lius ir kriaušes, alsiąsias į 
New Yorko miestą, buvo su
rasta, kąd jie turėjo tris kar
tus daugįiui nuodingų prezer- 
vų, negu įstatymai leidžia. Bu
tų gerai, kad tie, kurie valgo 
daug obuolių fp kriaučių, bū
tinai nuluptą ją skūrą, Jei ne, 

| tai kad išpiautų žiedo taure-, 
lę ir kotą, nes čia daugiausia

III IUI !MH|I

COAL COMPANY.
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHOHTAE Mine Rpi)
; (Screened) Tonas ..........................

..................................................................................

PETROLEUM CARBON COKE 
I Parkam 5 tanus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7-00
$7-25

*

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TcL Yąrds 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. * 

Seredoj pagal sutartį. ♦AKIU SPECIALISTAI. , {>}1 . • jyaujlenų-Acme Telephoto
LONPONAS. — Vaikai yra gabenami, iš miesto į tokias vietas, kur jų ne-

‘ galės pasiekti vokiečių bombonešiai, •> 
sėaf iu-Įi; 1 rrrr-'j? r~1

aršeniko ir švino mišinio (nuo
dų) randasi.

New Yorko Skin and Caneer 
ligoninės daktarai C. N. Meyers 
ir B. Thorne štai k^ sako apie 
tuos aršeniko ir švino ųiišinio 
prezervus: “Didžiumoj atsiti
kimą, kur ligonis tik lengvai 
serga, apsinuodijęs aršeniku, 
ligos simptomai lieka veik ne 
pastebėti. Jų tyrinėjimai paro
dė, kad plaukiu slinkimas ir 
visiškas nuplikimas, taipgi kai 
kurios odos ligos pareina dali
nai nuo viršuje paminėto prie
šo. ’ '

Taipgi daryta šimtą šimtai 
kraujo ir šlapumo tyrimų pas 
ekzemą sergančius žmones. 
Pasirodė, knd dąngigų kąip 
30% visų tos rūšies ligonių ne-r 
galavimai parėjo nuo aršenK 
ko, ir lyįę.uo;. nuodu. ..

Apąrt to, daktarat _ Meycrst 
•Thorne. Laird ir Van Dyck da-r 
rė tyrinėjimus pas vaikus, kin 
rie sirgo ta pat liga* Patikrinus 
105 vaikų šjapumą, pas 55 r#* 
stn aršeniko nuodų, šis nuodas 
patenka žmogaus sistemon 
kartu su maistu.

D r. Vogei, darydamas eks-r 
perimentįnius tyrinėjimus, sih 
rado, kad ne tik vaisių žievė 
yra užnuodyta, bet taip pat ir 
vidus tūlą vaisių. Jis sako, kad 
daugelis susirgimų pareina nuo 
netikusio maisto (ptomain poi-r 
soning), tiesiog sakant nuo ar-r 
šeniko ir švieno mišinio.

Maisto tyrinėtojai surado, 
kad aršeniko skysčio ir švienp 
dujų yra sužaloti žirniai, mor
kos, obuoliai, grybai, kriau
šės, ryžai, jautiena, veršiena, 
kiaušiniai, bulvės, kopūstai, 
salotos, d^įoyinti žirniai ir vK 
si džiovinti vaisiai. Apart to, 
puodų randasi saldainiuose ir 
cigaretuosę,

Dr. Lęudrięh savo raporte 
pažymi, kad iŠ 45 obuolių, 
skirtingose vietose pirktų, nei 
vienas nebuvo liuosas nuo ar-, 
.šepiko ir šviepo puodą. Keista 
ir tas, kad kiekvippas obuolys 
turėjo 18 kartų daugiau švino 
dujų, negu aršeniko.

Aršenikas ir švienas, kurie 
yra vartojami kaip maisto pre
servas. yra mirtini nuodai.

Ne tik suaugę žmonės* ken? 
čja nuo Šią nuodą, bet dar la
biau vaikai.

Dr. Ęthyąrd C. Vogt, galva 
vaiką ligoninės Bostone, sako: 
Didžiuma vaiką ligą pareina 
nuo tokio nuodingo maisto. 
Atsiranda yidurių nemalimas, 
Užkietėjimas, gezą formavima
sis, galvos skaudėjimas, ir sme
genų plėvės įdegimas, Tai vis

.. . .. ........... m i. i^

nuopelnas 'plįėįiiinių i maisto 
preservų.

Bus gera prisiminti, kad 
prieš tokias blogybes neveda
ma kiek platesnė agitacija. 
Daktarai, kurie >stovi valdžios 
paskirtose vietosė, leidžia tą 
viską pro šalį, nepastebi. Ma
ža to, dažnai jie; palaiko net 
maisto trustų ’pfisę.

Kaip ilgai tas/ viskas tęsis, 
negalima atspėti:' Bet anks
čiau ar vėliau tėkš rimtai ko- 
—,—1 —   

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

b'"" > "■  ............................  ■ n-—i.—-i-   ■< ,

vpti. Nuodingi cheminiai pre^Į
servai bus prašalinti iš mais-
to, Jų prašalinimas yra labai DR. VAITUSH, OPT. 
pigus: vienam bušeliui daržo-1 LIETUVIS
vių ar vaisių kainuoja mažiau Mano 20 metų praktikavimas 
nei penki centai. OptomSaltr’Ak^’TpecialUtM

Kuomet bus prašalinta cjie- Palengvina aKių Įtempimą, kuris 
miniu nuodu nrpsprv'ii iš žino- esti Priėžagtimi galvos skaudėjimo, pumų nuouų preservai is žino Lyaįgimp, akių aptemimo, nervuotų- 
gui tinkamų maistų, tuomet mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
nrnnvh/ir kni kurine žriurins trumparegystę ir toliregystę, Pri- pianjks u Kai Kunos žiaunos rengja teisingai akinius. Visuose at- 
ligos, kurios šiandien be laiko Siekimuose egzaminavimas daromas 
nuvaro į kapus miliouus ir nii-
bonus jaunų bei tvirtų Žmonių, i mpkyklos vaikus. Kreivu akyf ' , ' <:■____ _____________ atitaisomos.

VALANDOS, nuo Iv ryto iki 8 y 
Nedėtoj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

4712 South Ashland Av,
Phone YARDS 1373.

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

sOBfBKS 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' 4605-07 So. Henųitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
. LAFAYETTE 0727

DR, BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 8111

_____Kiti Lietuvi»i Daktarai

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r, iki 2 po pietų 
ir npo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus, 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth <338 
Rez. Hyde Park 8391

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
Išskyrus seredomis ir «ubato)mjf

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

; ; IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydę steigiąs ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St, netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

- Tel. Yards l82>
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted $t, 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki I 
Nedėliomis pagal sutartį.

, ,,,,,■„-■,^■^■^-11 Į II I . JL.l .ljiĮ

LIETUVIAI
8

visose 
dalyse

KląosyHtą mmų JLIetyvIiį ragio programą Antradienio ir gešta- 
diania vakarai* 7 vat vakaro iš W. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

-rPranęščja* fiALTIMIERAS.

'II im V

DANTIMS $1
PLEITOS |
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS , CIO A 

grąžinami 
>i pepatęųklntj 

—«l» FVT——v—>—■^ĮMMar

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Mariai 
Ofiso Tel, Yards 6921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel, Kenvzood 5107.
"■W

PRANYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAI8NIUOTĄS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje-r-r Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.
• .. I

Lawndale Deniai Laboratories
3945 W, 26th St. 1724 So, Ashland Avė.

TeL Lawndale 2903-9 Tęl. Monrop 9251

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Jialsted Street <> 

GHJCĄGQ, ILLINOIS 
Tel. Cąnal 8500

■ e , ' R ,11 v

Kasdien skaitydami 
^NAUJIENAS” liei 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

NARIAI ,
Chicagos, ,
Ctoero j
Lietuvių. I
Direktorių

' /J ■

Asociacijos

Ambuhnce 
Patarnavi^ 
mas Diena 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vająndos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartu 
Re?, 6631 Sp. Callfornią Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega! 
o r 1 5 a s 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai, Netf. nuo 10 iki U 

Rez. Telephone PLAZA 3200
f

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lįtuanica Avęuue Phonę Yards 4908

• —„i, 1* H* '   1— ------------------------------ —----------------------- -- -------------------------------------—H 1 ■ ■ F t .m. H ■ i . . -t/i I - 'f l1""" V

ANTH0NY B. PETKUS
0834 So. Western Avė. Phone Grovehjll 0142
1410 Sputį 49th Court Cicero Phone Cicero 210#

X   - - - - - ,V

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CnŲforpia Avenuę Phonę Lafayette 3572 
■■■•/' i .■

—ur y.wr i ,■» t r s "i *u>rry r mi -iimiui ■■ w i i a k f.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

n rj.no , nTri-frv ■ ......... i- ‘ > i — ■ >■ . . i • t ■ i >.

I. J. ZOLF
1048 We8t 4gtb Street

.......'J1

YARDS UW
■'f > 'f T7 i «UVf 1 J » »■ ■> V’Hl ..................

Pbone Yąrcfa 0781
Yard> 0782

■—■■rv—-,-j|-,,vT,><»i, i r,.n t m t , i r - J 111J-'' ■ '>u' i- - . ..... . ’ n' p * «i> o * ..............

• S, P. MAŽEIKA Yards 1132
3312 Utuąnjca Ąvęnue Yard» 1138

iT" > I j .) ,'ii 1 1 u 1 i»ru' u 1 tu 1 ............. .. ....... . 11 1 i. ■ i.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plece Pho«e CaDal. 25J5

Wth 8h««* Tel, Pullma. 137.
... ■'     "■ ...... 1 1 11 " wm"i*'i yri. ,1. """iii'.u., i"« i.»■ ■ ■ -------------- --------------------y 1 relinu 1

ALBERT V. PETKUS
Phone kafayctte 80244704 £o. Westerų

Ofiso TeL V ir ginta 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos—9—10 A. M. 
Necjėlipj pagal sutartį,

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak, 
1957 W. Garfield Blvd.
Ckr, Dąmen. . HenUook 6699 

j......_ ..........,,j 1-11,1,^ ii . .i.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank BIdg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 ikį 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

• • 4 ir 7 iki 0

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb. 1431-1434-Tet Central 4411-2 
Namų pfisąs—3323 So, Halsted Si 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį........ i- . į m į, F. i, .ir,.....T-n 

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9781 
Valandos; 9 ryto iki 9 vakarą

'ūmi. ■■ i»

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Ręmkįte tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



šeštadienis, rugsėjo 2, 1939 NAUJIENOS, Chicago,' III, ■
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Kenosha, Wis
Apsirūpinkime kuru. — P-ia 
Braze apsigyvens Floridoje.— 
Gerovės vis nėra. — Nukentėjo 
Macnoriaus laivukas. — Budė
kime. — Vedybos.

Vasarai kaip ir einant prie 
pabaigos nauji rūpesčiai susi
daro,—tai prirengimas vaiku
čių į mokyklas, reikalingumas 
drabužių, knygų ir rašomos 
medžiagos; taipgi kiekvienam 
būtinas reikalas užlaikyti šlu
bas šiltai per žiemą. Tam rei
kalinga geros rųšies anglis, o tą 
gali parūpinti mums visiems 
gerai pažįstamas I. Steponkus, 
Alias Fuel įstaigos savininkas,

nuomone yra tokia, 
mano draugas Kazys 
žiemavos paskutinius

glies. 'Patarnavimas geras ir 
sąžiningas. Kaikuriems nerei
kės čionai vargti per žiemą, 
bet naudosis gamtos gražumu 
Floridoje, pav. p-nia C. K. 
Braze apleidžia Kenosha žie
mai ir apsigyvens Miami, Fla. 
Mano nuomoti kambarius tu
ristams.

Mano 
kad ir 
gal jau
metus musų tarpe, nes be šir- 
duko bus liūdna; o antra ra
kandai parduoti ir rezidencija 
išrenduota. Tuo tarpu C. Braze 
apsigyveno pas dukterį ir žen
tą I. J. Naumczik.

0 0 0
Daugeliui gyventojų vargas 

žiuri į akis žiemai ateinant, 
nes gerinant technika dirbtu
vėse praranda darbus ir ne
mažai liko paleista iš WPA 
darbų, o tai vis pasėkos darbi
ninkų neapsižiūrėjimo ir ne
supratimo, kad reikia ginti sa
vo reikalus, t. y. išrinkimo re- 
publikonų palies ir vąlptijos 
urėdus. Nors musų gubernato
rius “Julius thc Just” ir tebe
tvirtina, kad Wisconsine bus 
laimė gyventi, taikiai reikia 
valgyti daugiau sūrio, o aš bū
damas geru savo valstijos pat; 
riotu pradėjau valgyti tiek 
daug sūrio, kad kartais prade
du bliauti jaučio balsu, bet 
gerovės vis dar nesimato.

0 0 0

Buvau parašęs, kad gal
dėlė žuvis apvedtė J. Macno
riaus laivuką jiems žvejojant 
Powers .Lake, bet tikrumoje 
tai buvo nelaimė. Jauni vyru
kai darė visokius šposus kita
me laivuke, važiuodami už
kliudė Juozo laivelį ir apvertė* 
padarydami daug žalos, nes 
paskendo žuvavimo prietaisai

tos

di-

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. vieton- 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Garsinkitės “N-nose

ir apdaužė naują Juozo laivelį, 
šias informacijsa gavau nuo 
C. Mikėno, kuris užlaiko užei
gą Powers Lake žiemą ir va
sarą žuvavimo mėgėjams.

0 d o 
I 

RugpiuČio 27 d. buvau nuvy
kęs į Alford parką į apvaikš-* 
čiojimą Lietuvių Dienos, nes 
taip buvo skelbta garsinimuo
se. Tikrumoje tai buvo vienos 
srovės piknikas. Lyros choras, 
nors ir ne pilnam sąstate, su
dainavo gerai keletą dainelių.

Tiesiog nuostabu kaip viskas 
pasaulyje mainosi. Komunistai 
ir naciai daro draugingas su
tartis, siaurai nusistatę Mask
vos paliepimu sekėjai giedant 
Lietuvos himną nebesėdi ir 
nebaubia visokiais balsais, bet 
kaip ir pridera — elgiasi man
dagiai ir pripažįsta, kad Lie
tuva yra Tėvynė musų.

Kalbėjo konsilmanas J. Mar
tin apie reikalingumą vieny
bės, vartojimo suprantančiai 
savo teises laike balsavimo ant

žmo- 
mažai 
mies- 
dide-

ma kuo daugiausia lietuvių pa
dėti j urėdus miesto ir pavie
to.

Taipogi kalbėjo L. Pruseika; 
irgi apie reikalą vieningumo, 
linkėdamas, kad ateityje ap
vaikščiojant Lietuvių Dieną 
dalyvautų visi lietuviai, to, 
žinoma, pageidaujame visi, 
tiktai kažin kodėl dar negali
me įvykinti; kartais per daug 
siaurai nusistatę neturėdami 
tolerancijos kitokių įsitikini
mų žmonėms ir t. t.

0 0 0
Miesto administracija pusė

tinai susirūpino finansais, nes 
daug piliečių negali užmokėti 
taksų, o naštai yra dideli. Ypač 
daug reikia išlaikymui 
nių ant pašalpos, o ne 
išeina ir dykadiioniams 
to salėje. Konsihnanams
lis galvosūkis, kur imti pinigų, 
kad butų galima visus paten
kinti nekeliant mokesčių.

J. Martin ir Watkins griež
tai pasipriešino kirtimui algų 
žemesnės rųšies darbininkams, 
o konservatyviai, žinoma, ne
pageidauja kirtimo algų savo 
sėbrams, tad prie galutino re
zultato ir neprieinama.

Sumanymas jau yra, kad 
Kenosha pavietas įstegtų kon
centracijos stovyklą pavie
niams, kurie gyvena iš pašal
pos. Budėkime, kad pavieto 
taryba negalėtų ‘šitą reikalą 
pervaryti, ypač unijos turi tuo 
susirūpinti. “Gounty Board” 
turės savo susirinkimą rugsė
jo 19 d., tad pavienių reika
las būti tenai ir, jei klausimas 
bus pakeltas, protestuoti.

0 0 0
Vestuvių varpai suskambės 

dėl Margaret Shimanskis su 
John Rudwell net iš Charles- 
ton, W. Va.

Nesuprantu, kas yra, su musų
_ miesto vaikinais, kad išleidžia 
T. iš savo tarpo mergužėles.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengrvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAR___
6816 S. vVestem Avė. Phone Grovehill 0306

.... NAUJIENV-ACME Telophoto
Lenkijos' žemėlapis. Vėliausios žinios praneša, kad 

vokiečiai jau pradėjo karo veiksmus prieš lenkus.

FAKTAI IŠ LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES ISTORIJOS

p ar-

ben-

(Tęsinys)
TARDYMAS tęsiamas penk
tadieny, 1924 m. kovo 7 d. 
2:30 vai. pp. Liudytojas— 
Anicetas B. Strimaitis, sek
retorius.
Ponas Rosenthal: KL. Ar jus 

pardavėt kokių kapitalinių ak
cijų po 1924 m. sausio mėne
sio?

ATS. Ne, Tamsta.
KL. Ar jus jų siūlėte 

duoti?
ATS. Ne, Tamsta.
KL. Kokiu bizniu jūsų

drovė verčiasi dabartiniu lai
ku?

ATS. Vinintėlis mano biznio 
pajamos yra nuomų rinkimas, 
viso apie $8500.

KL. Kas daroma su tais 
$8500? s

ATS. Mes mokame sekreto
riaus algą, džianitoriaus, tak
sus, vandens nuomas ir paden
giame visas organizacijos iš
laidas.

KL. Tamsta nori pasakyt, 
kad $8500 yra brutto paja
mos, ir kad iš šios brutto paja
mos jus mokate savo organi
zacijos išlaidas?

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kiek yra jūsų išlaidų?
ATS. Aš sprendžiu $7,000 

su kiek.
KL. Taip kad nebelieka jo

kių pinigų dividendui -skelbti?
ATS. Ne, Tamsta.
KL. Jus neskelbėte dividen

do per praeitus tris ar keturis 
metus?

ATS. Keturis metus.
KL. Jūsų firma šiuo 

nebegali sumokėti visų
obligacijų savo akcininkams?

ATS. Jokių dividendų, ne.
KL. Jus nebegalite jiems at

gal sumokėti už jų akcijas net
gi?

ATS. Ne.
KL. Jūsų akcijų atsakomybė 

yra virš $400,000?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Šiose aplinkybėse, 

ilgai jus galimai galite 
biznyje?

ATS. Mes traukiame iš taup
menų. Į tris metus mes atmo
kėjome $16,000 skolų. Anks
čiau mes daugiau turėjome 
skolų, negu tiek.

KL. Kaip jus galėjote atmo
kėti $16,000 į tris metus, jei 
jūsų brutto pajamos yra $8500? 
Jums išmokėjus savo operaci
jų išlaidas, jus beturite likus 
tik apie $1,000 į metus?

ATS. Mes sutaupėme po 
$1500 į metus.

KL. Kaip jus galite išmokė
ti $16,000, jei jus sutaupote tik 
$1500 per metus? '

ATS. Well, tas butų atsako
mybė (liability).

KL. Ar yra pareigūnų, gau
nančių betkokias algas?

ATS. Taip, vienas.
KL. Kokia jo pavardė?
ATS. A. B. Strimaitis.
KL. Kiek? .
ATS. $40.00 į -savaitę.
KL. Kokius patarnavimus j|s 

atlieka bendrovei?
ATS. Rūpinasi namų dalimi 

ir dalimi reikalų Europoje. .
KL. Kokius reikalus Euro

poje Tamsta aprūpini bendro
vei? • •. ; . į.

ATS. Susirašinėjimai, ins
truktuoti manadžerį ką darytį, 

į KL. Ką jus turite Europoje?
ATS. Mes turime sudarę ke

turias organizacijas.
KL. Tos organizacijos ne

duoda jokio pelno beridrpvei?
ATS. Jqs tebegyvuoja.
KL. Jos tėbegyvuoja tik ta 

prasme, kad jos tyrą sukurtos, 
bet jos negamina jokių finąh- 
sinių rezultatų bendrovei?

ATS.- Jos nebegamina.
KL. Leisk man Tamstos pa

klausti šį klausimą: kokiems’ 
tikslams ši bendrovė buvo vy
riausiai sukurta? j

ATS. Atstatyti Lietuvą ben
drais

KL. Jus pardavėte apie $400, 
000 šios bendrovės kapitalo ak
cijų? •’ ? 'U '

ATS. Taip.
KL. Bendrovė buvo suorga

nizuota vienam ąiilioriui dole-

laiku
savo

kaip 
likti

ATS. Inkorporuota, taip 
Tamsta.

KL. Akcijų kapitas vienas 
milionas dolerių, sudarytas iš 
100,000 Šerų po $10.00 par ver
tės?

ATS. Taip, Tamsta.
- KL. Suorganizuota pagal De- 
laware Valstybės įstatymus?

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Vienintelis turtas, kokį 

bendrovė dabar turi, yra ekvi- 
tas namuose adresu 294 8th 
Avenue?

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Iš kurio yra apytikriai 

$8500 brutto pajamų į metus?
ATS. Mes turime sutartį nuo

mai (lease) tuose namuose de
šimčiai metų, kuri moka 
$7,000.

KL. Tatai yra jūsų pajamų 
dalis?

ATS. Taip, Tamsta.
KL. Koks bankas' yra jūsų 

nuodininkas?
ATS. The Baltic States Bank.
KL. Jie moka $7000 į metus?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Jus neturite jokio kito 

turto, apart intereso tuose na
muose?

ATS. Mes turime akcijų ta
me banke. ,

KL. Jus nieko negavote iŠ 
akciją šėrų?

ATS. Dar ne, bankas tėra 
jaunas, tik dviejų metų

KL. Kiek akcijų Šerų 
banke jus turite?

tame

' ATS. 1923 m. gruodžio 31 mus Newark*e.
dieną įneš turėjome savo šė-Į KL. Taip, kad jūsų turtą šu
nį* bet dabar juos pardavėm, daro turimi banke pinigai ir 

.'pajamos iš namų?
ATS. Taip, Tamsta.
KL. Kiek sudaro, jūsų visas 

turtas Jassets) ?
ATS. $120,000. .
KL. Kaip Tamsta apskai

čiuoji jūsų turtą esant $120, 
000?

ATS. Ekvilas šiuose namuo.J 
se, $30,000; banke apie $50,000.

Mes nebeturime akcijų dabar
tiniu laiku, bet aš kalbu kaip 
kad 1923 m. gruodžio 31 d.

KL. Jūsų balanso lapas 1923 
m. gruodžio 31 d. turi įrąšą 
apie akcijas Buitie banke už 
$54,860?

ATS. Taip; Tamsta.
KL. Ar ši bendrovė tebėra 

savininkė akcijų Baltic States 
banke?

ATS. Dabąttiniu laiku* nė.
KL. Kada bendrovė nusikra

tė šių bątiko akcijų?
ATS. 1924 m. sausio mėn. 

11 d;
KL. Kam ir už kokiQ sumą?
ATS. Kąm aš negalėčiau pa

sakyti. Tatai buvo žmonių 
gHipė* kurie nupirko akcijas, 
—keturi ar penki žmonės.

KL* Kiek jie užmokėjo ben
drovei ?

ATS. Po $135 00 už Šerą už 
422 šėrus.

KL. Kur yra šie pinigai?
ATS. Banke.
KL. Dėpozuoti bendrovės 

kreditan?
ATS. .taip, Tamsta.
KL. Jie dar nėra 

sunaudoti ?
ATS. Ne.
KL. Ką manoma 

šiais pinigais?
ĄTS. Ipvestuotj į

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN-

GŲ LAIVAIS
Per Gbthenburgą, Švediją

Iš New Yorko Iš Gothenburg
Rugsėio 8 GRIPSHOLM Rugsėjo 19 
Rugsėjo 16 KUNGSHOLM Rūgs. 30 
------ -------  GROPSHOLM Spalių 12 
Rūgs. 25 DROTTNINGHOLM Lapk. 2 
Rugsėjo 30 GRIPSHOLM--------------
Spalių 24 GRIPSHOLM Lapkr. 13
Tamstos kelionei niekas nepatar- 

niekieno naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

laryti su SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michlgran Avė. Chicago. III.

VIKIN-

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kov<ų negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja^ publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite 

I ‘ 
tokią kainą, 
mokėti. Mes

tūlius na-

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame' 3į^% Už Pa- 
, dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt. .

FED MNGS
and 

LOAN ASSOClATlONofChicago 

JŲSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

DABAR
. ■' ■ .į . : 4 '•»

yra geriausias laikas pirkti.

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760

garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

kokią išgalite 
duosime 

kainą už jūsų senąjį, o 
šia dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FlNANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

PER

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

. > .APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
• UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

Raštlnė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet.

Garsinkitės “N-nose”

patte'rn book

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas------------------

Adresas-----------------

Miestas---------------------

Valstija------------------



r —1 ------ ■

' WMIBKOS, Chicago, m. šeštadienis, rugsėjo 2, 1939
■I « « ................................ ...................................... .

NAUJIENOS
The Uthuanlan Daily News

PubUshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANaI 8500.,

Subscription Rates;
l>5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted 8t.» 
Chicago, III, Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e*-paštu:

Metams —__________ $8.00
Pusei metų -----------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ---------- 75

Chlcagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _________   3c
Savaitei _________________ 18c
Mėnesiui ------------------------- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ............... .................. $5.00
Pusei metų .............. 2,75
Trims mėnesiams ___ _____ 1.50
Dviem mėnesiams _1.00 
Vienam mėnesiui_____ ___ . .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......................... $8.00
Pusei metų ..........  4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karas prasidėjo
■ Ui *"■ ..........

Ginklai prabilo greičiau, negu mes laukėme. Vokie
tija jau vakar anksti ryte pradėjo pulti Lenkiją. Kai šis 
“Naujienų” numeris išeis iš spaudos, tas susirėmimas 
jau gal bus virtęs visuotinu karu. Nes D. Britanija ir 
Francuzija vakar pasiuntė ultimatumą Berlynui, reika
laudamos, kad jisai tuojau sustotų puolęs lenkus ir iš
trauktų savo ginkluotas jėgas iš Lenkijos teritorijos.

Hitleris, žinoma, nesutiks. Tuomet seks anglų ir 
francuzų karo paskelbimai Treciajam Reichui.

Įsiverždami į lenkų žemę ir bombarduodami Lenki
jos miestus, Vokietijos naciai dar kartą pasielgė, kaip 
tikri 20-jo šimtmečio barbarai. Jie pradėjo puolimą, ne
paskelbę karo. Jie mėtė bombas į “atdarus” (neapgink
luotus) Lenkijos miestus, — nežiūrint to, kad pats “fiu
reris” savo kalboje reichtage žadėjo to nedaryti.

Hitlerio melai
Hitleris pradėjo karą ne tiktai ginklais, bet ir melu. 

Ir dargi ne vienu.
Penktadienį Hitleris išleido pareiškimą, kad jisai į- 

sakė armijai vartoti jėgą prieš Lenkiją tiktai po to, kai 
ji atsisakiusi taikiu budu išspręsti ginčus ir griežtai at
metusi jo paskutinius reikalavimus. Bet Anglijos prem
jeras pranešė parlamentui štai ką:

Rugpiučio 30 d. britų kabinetas pasiūlė Lenkijai ir 
Vokietijai sulaikytu nedraugingus veiksmus prieš viena 
kitą, kad galėtų įvykti ramios derybos. Lenkija sekančią 
dieną pranešė, kad ji sitį' pasiūlymą priima; bet Vokie
tija visai nedavė atsakymo anglams.

O kai dėl “paskutinių reikalavimų”, kuriuos Hitleris 
paskelbė per radio iš vakaro prieš pradėsiant karą, tai 
Chamberlainas sako, kad tuos reikalavimus (susidedan
čius iš “16 punktų”) Hitleris tiktai paskubomis perskai
tė Anglijos ambasadoriui, neduodamas jam net kopijos. 
Lenkijai tie “16 punktų” nebuvo net parodyti!

=-A P ŽVALGAI
IR VĖL

Mizara dar iki šiol neatšau
kė savo melo apie “Naujienas”, 
kad jos buk rašiusios apie “jau
nų mergaičių pardavinėjimą” 
sovietų Rusijoje. Bet to melo 
neatšaukęs, jisai ir vėl meluo
ja. Brooklyniškio koin-nacių or
gano “krisluose” Rojus Mizara 
rašo: i .

“Ką sakys ‘Naujienos*, ku
rios Chamberlainą į padanges 
kelia, kaipo demokratą?’*
Visi musų skaitytojai, žino, 

kad “Naujienos” niekuomet ne
kėlė į padanges Chamberlaino, 
bet priešingai, daug kartų labai 
aštriai jį smerkė, “Naujienos” 
griežtai kritikavo Chamberlai- 
no nuolaidumą fašistinėms dik
tatūroms ir ypatingai jo atida
vimą Čekoslovakijos Hitleriui. 
Jos net ir dabartinės krizės m o- 
tu pasakė, kad Europos demo
kratijoje ir mažosiose tautose 
yra labai plačiai pasklidęs ne
pasitikėjimas Chamberlainu.

Taigi Mizara vėl per akis pa
melavo, Bet mes netikime, kad 
jisai tą melą atšauks, kadangi 
jisai laikosi seno bolševikiško 
principo, jogei “meluoti yra ko
munisto pareiga”.

IMPERIJŲ POLITIKA
“Tėvynė” aiškina, kad tarp

tautiniuose santykiuose šiandien 
veikia imperialistų politika, ku
ri yra paremta didžiųjų valsty

bių troškimu pasigrobti kaip 
galint daugiau žemių. Tą politi
ką SLA organas vadina “pini
gų maišų varžytinėmis” ir sa
ko, kad jose “visai nesvarbu ko
kia valdžia bent kurioj tų im
perijų viešpatauja”. Esą, —

“Ką Rusijoj dabar daro 
Stalinas, tą darytų ir caras 
arba Kerenskis, jeigu jie val
dytų Rusijos imperiją. Ką 
Vokietijoj daro Hitleris, tą 
darytų ir Hindenburgas ir 
Kaizeris ir Bismarkas, jeigu 
jie šiandien butų prie Vokie
tijos vairo. Ką Anglijoj da
bar daro Chamberlainas, tą 
darytų ir J. Ramsey MacDo- 
nald ir Asąuithas, jei jie bu
tų premjerais. Jie visi norėtų 
kuodaugiau savo pinigų mai
šams grobio gauti.”
Iš to “Tėvynė” daro išvadą, 

kad — ;
“Susitaikymas Hitlerio su 

Stalinu buvo natūralūs ir ne
išvengiamas dalykas šioj im
perialistinėje gadynėje.”
šita išvada nelabai gerai iš

vesta iš teorijos apie “pinigu 
maišų varžytines”, nes juk visi 
žino, kad Vokietija yra labai 
suvargusi finansiniai, o Rusija 
nestengia net sočiai pavalgydin
ti savo gyventojus, čia susidėjo 
ne pinigų maišai, bet greičiau 
— ubagų lazdos.

t*ie ubagai susitarė apiplėšti 
i pirmoje eilėje ne turtingąsias 
'valstybes (Angliją, Prancūziją

ir Ameriką), bet palyginti ne
turtingą šalį — Lenkiją, Vei
kiausia, jie turi padarę planus 
pasiglemžti ir Pakaitės valstybė
les — Suomiją, Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, ką sako ir “Tėvy
nė”. (

Vadinasi, ir antroje pusėje 
“pinigų maišų varžytinių” teo
rija vargiai yra pritaikoma, < \, i- t

Tiesa, kad už Lenkiją stoja 
Anglija ir Francuzija, kuriom, 
gal būt, padės Amerikos Jung
tinės Valstybės, čia tikrai gali
ma kalbėti apie “pinigų mai
šus”. Ęet šitos turtingos šalys 
kai o nenorėjo* Jos kaip įmany
damos stengėsi išvengti gink
luotos kovos. Tai buvo vyriau
sia priežastis, dėlko pernai 
Francuzija ir Anglija sutiko net 
priimti pažeminančias Miunche
no konferencijos sąlygas.

Jeigu pinigų maišų godumas 
butų nulemiantis veiksnys tarp
tautiniuose santykiuose, tai an
glai su francuzais turėjo seniai 
praryti Lenkiją, Čekoslovakiją 
ir Balkanų valstybes, o paskui 
“užsigarduoti” Pabaltės respu
blikomis. Po pasaulio karo nei 
Vokietija, nei Rusija nebūtų ga
lėjusios juos nuogto sulaikyti. 
Bet anglai ir francuzai to neda
rė. Jie tas mažas ir vidutines 
valstybes dargi steigė ir stipri
no.

O jas puolė arba darė planus 
užpulti “ubagiškos” imperijos 
(jų tarpe ir Lenkija, kurią da
bar smaugia kitas, stipresnis už 
ją, ubagas) I

“Tėvynė” visai teisingai nu
rodo, kad dabartinių valstybių 
pagrindą sudaro ekonominiai 
reikalai, tarp kurių dažnai 
(nors ne visuomet) viešpatauja 
stambiojo kapitalo interesai. 
Bet yra klaida manyti, kad eko
nominiai reikalai nustato visą 
valstybių politiką. Ant to paties 
fundamento galima pastatyti į- 
vairaus dydžio ir įvairios ar
chitektūros namą. Taip pat yra 
ir su valstybių politika, Specia
liąją ką jo, ir .tpikos politiką pri
klauso (daugiau nuo valstybes 
formos ir nuo to, kokia jos val
džia. Pavyzdžiui, kai Vokietija 
buvo demokratinė respublika, 
tai Vokietija stengėsi su visais 
kaimynais gyventi geruoju: o 
nacių diktatūrą nuolatos ką 
noris užkabinėja.

Ir Rusija nebūtų susidėjusi 
su naciškais grobuoniais, jeigu 
jos valdžia butų demokratinė.

Hitlerio su Stalinu susitari
mas yra “natūralūs” ne dėlto, 
kad jų dviejų imperijos yra 
“nuskriaustos”, bet dėlto, kad 
jiems šioje valandoje yra (ar
ba bent atrodo, kad yra) pato
giau savo smurto politiką vy
kinti, einant išvien.

■ " 1 * 1 W ' M *

NEDARBININKIŠKAS IR 
NEETIŠKAS STALINO 

PASIELGIMAS
Keleivis” redakciniame straip

snyje griežtai smerkia Rusijos 
sovietų susidraugavimą su Vo
kietijos naciais, kaipo priešingą 
darbininkų reikalams žipgsnį ir 
biaurią veidmainystę. Jisai ra
šo: .

“Kaip dabar gali jaustis 
komunistai ir tie, kurie kar
tu su jais kovojo prieš fašiz
mą? šitokio smūgio juk nie
kas nelaukė. Noį-s komunis
tai ir teisina tą sutartį, bet 
bešališki darbininkai jau var
giai norės su jais toliau veiku
ti.”
Toliau Bostono savaitraštis 

nurodo, kad Maskvą apgayo Va^ 
karų Europos valstybes, velda
ma su jomis derybas dėl sūria-- 
rymo bendro fronto prieš agre
sorius ir tuo pačiu laiku slaps
tai susitardama su tais agręsor 
riais.

Bet “Keleivis” mano, kad yąL 
stybinio saugumo sumetimais 
Stalino sutartis su Hitleriu esan
ti “pateisinama”. Girdi, —

< ■

“Sovietai turi pavojingą 
priešą Tolimuose Rytuose^ 
būtent, Japoniją. Anksčiau ar 
vėliau rusai turės su japonais 
kariauti. Bet ar galėjo rusą!

tikėtis tokį karą laimėti, kuo
met iš vakarų jiems gręsė 
Vokietija? Užpulti iš abiejų 
pusių, rusai, be abejonės, bu
tų sumušti, nes nei Francuzl- 
jos, nei Anglijos buržuazija 
jiems nepadėtų (o kodėl ne? 
— “N.” Red.). Taigi žiopla 
butų rusų politika, jeigu 
(jie) butų susidėję su Angli
jos Chąinherlalnu ir Prancū
zijos Daladier’u prieš Vokie
tiją. Tuomet, rusams susirė
mus su japonais,, vokiečiai 
tikrai jau padėtų japonams. 
Dabar gi šitas pavojus Rusi
jai iš vakarų pašalintas bent 
dešimčiai mėtų,..”
šitiems “Keleivio” samprota

vimams butų galima pritarti, 
jeigu juose butų kalbama ne a- 
pje Rusijos valstybę, bet apie 
Stalino diktatūrą.

Darbininkų reikalai ir 
valstybe

Juk yra nelogiška sakyti, kad 
tą soyietų-nąeių sutartis nau
dinga Rusijos valstybei, bet pra
gaištinga darbininkų klasei! Ar
gi darbininkų klasės reikalai y- 
rą priešingi valstybes reika
lams? Jeigu butų taip, tai reik
štų, kad darbininkų reikalų gy
nimas yra “priešvalstybinis” 
darbas!

Tokios nuomonės laikėsi Le
ninas (link “buržuazinių” vals
tybių),, kuris ją beje, ne pats 
sugalvojo, bet pasiskolino nuo 
anarchistų. Bet ji, žinoma, yra 
absurdas, ,

Tačiau dar keisčiau atrodo ši
tokia nuomonė, kuomet ją ban
do prįtaikyti Rusijai tie, kurje 
sovietų kraštą laikb “darbinin
kų valstybe”. Darbininkų klasės 
reikalai priešingi darbininkų 
valstybei! Kur čia sensas?

Visa painiava “Keleivio” išva
džiojimuose pareina nuo to, kac 
jisai jaučia, jogei Rusiją valdo 
Stalino diktatūra, o ne darbi
ninkų valdžia, bet šitos papras
tos tiesos Jisąi nori išvengti, nes 
ji ląbai nėiilaloni, , >ri

Stalinui tąi, gal būt, iš tiesų 
yra saugiau eiti išvien su Hitle
riu (nors tai dar paaiškės atei
tyje), negu su vakarų demokra
tijomis, bet Rusijai — anaiptol. 
Kodėl prieš-.pasaulio karą Rusi
ja buvo susijungusi su Francu
zija, o ne su'Vokietija? Kai ku
rie Rusijos bajorai ir biurokra
tai, o taip pat ir Rasputi/ias, 
tempe Rusiją į Vokietijos glėbį 
pasaulio karo metu; bet visą 
rusų tauta stojo prieš Vokietiją. 
Tik Leninas! paskui pastūmė 
Rusiją į Rašputino pramintą ta
ką; tačiau Leninas, kaip aukš
čiau minėjome, buvo principia- 
lis “buržuazinės” valstybės prie
šas.

Taigi tą Stalino susitarimą 
su Hitleriu galima “pateisinti” 
tiktai diktatūros (o ne valsty
bes) saugumo sumetimais. Bet 
diktatūrą ginti tai ne socialistų 
uždavinys. Tegu ją gina Stalino 
pakalikai, komunistai. ,

IŠ UETŪVOS
, ———-------—

KAUNAS. — Gauta žinių, 
kad šiomis dienomis į Lietuvą 
atvyksta antroji nemaža Londo
no lietuvių ekskursija. Pirmoji 
Londono lietuvių ekskursija iš 
30 lietuvių Lietuvoje svečiuoja, 
si jau apie vieną mėnesį.

i ____ __
KAUNAS, —- Naktį į rugpiu

čio 15 d. Gargždų miestelyje kk 
lo gaisras, per kurį ugnis sunai- 
kino apie 250 trobesių. Gaisrą 
gesinti buvo atskubėjusios Klai- 
pėdos, Kretingos ir Palangos 
ugniagesių komandos, tačiau ir 
sutelktomis jėgomis nebebuvo 
įmanoma sustabdyti išsiplėtu
sios ugnies. Visas miestelio cen
tras ir eilė gatvių paversti nuo* 
dėgulių krūvomis.

Dar nespėjus apgesinti degan
čių Gargždų, kilo gaisras Rieta
vo miestelyje, kurį tačiau pasi
sekė užgesinti vietos ugniage
siams ir gyventojams. Rietave 
sudegė 5 gyvenami namai ir 2 
tvartai. , >

Varžybos Lietuvoje
FWĮWWI I " ....... .. !»■

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
■ ' i "F

Karo akademija
Lietuvoje jau kelinti metai 

kaip veikia aukštesnieji karo 
kursai, kurie atstoja karo aka
demiją, Tų kursų tikslas — tai 
paruošti kariuomenei aukštes
nės kvalifikacijos karius. Se
niau Lietuvos kariuomenė pa
ruošti generaliniam štabui auk
štos kvalifikacijos karius siųs
davo gabesnius karininkus baig
ti karo akademiją | užsienius. 
Važiuodavo jie mokytis į įvai
rias valstybes; Prancūziją, Vo
kietiją, Belgiją, Čekiją ir kitur. 
Ir dabar dar su užsienio įvairių 
karo akademijomis palaikomi 
ryšiai, Taip jau yra priimta, 
kad kai kurios valstybės savo 
karius siunčia svetur atlikti taip 
vadinamą kariuomenės stažą.

Įsikūrus Lietuvoje aukštes
niems karo kursams į juos at
siuntė setynis karius ir Lenki
ja atlikti čia Lietuvoje tarnybos 
stažą.1 Kąip tik apie tai patyrė 
Vokietija, tai ir ji dabar atsiun
tė ta|p pat savo septynis karius 
čia stažuoti.

Vadinasi, Vokietija nieku bu
du nenori apsileisti su Lenkija 
ir tuo pačiu nenori prarasti 
Lietuvoje savo įtakos, ir todėl 
siunčia čia savo karius.

Seniau Lietuvoje ir kitų vals
tybių kariai yra atlikę tarnybi
nį stažą. Taigi, šiuo metu Lie
tuvoje Lenkijos ir Vokietijos 
kariai mokysis aukštesniuose 
karo kursuose.

Tai labai įdomios varžybos,, 
kurios tarptautinėje politikoje 
turi tam tikro svorio ir reikš
mes.

Žinoma, Lietuvai tai vieni ir 
kiti nelabai malonus svečiai. 
Bet ką gi čia padarysi, tarptau
tiniai papročiai ir kartu politi
ka verčia tuos svečius tinkamai 
priimti. Rodos, kaip vlfeni, taip 
ir kiti čia svečiuosis apie poni 
metų.

Neabejotina, kad ir Lietuvos 
kai kuriems kariams teks vyk
ti į tas valstybes savo tarnybos 
stažą atlikti.

Civilinės aviacijos varžybos 
Lietuvoje

Lietuvos aero klubas, trum
pai LAK vadinamas, rugpiučio 
mėnesyje suruošė Baltijos vals
tybių civilinės aviacijos varžy
bas, Šiose varžybose dalyvauja 
Suomija, Estija, Latvija ir Lie
tuva. Tos varžybos vyksta Kau- 
i)e.

Tų valstybių civilė aviacija 
parodys, ką ji gali. Kaip vieni, 
taip ir kiti išmėgins savo jėgas 
skraidant aeroplanai^, sklandy
tuvais ir galiau aviacijos mo
deliais. Reikia tarti žodis, kad 
šioje srityje Lietuvą pirmoji 
jau iš seuo pasirodė ir pirmoji 
Lietuva čia įkūrė mokyklą. To
ji mokykla iki pereitų, metų vei
kė Klaipėdos krašte Nidoje. To
je mokykloje mokėsi net iš ki
tų valstybių atvykę lakūnai, Be 
kitų jų buvo iš Estijos ir Suo
mijos, Taigi, Lietuva lyg ir bu
vo toms valstybėms aviacijos 
srityje mokytoju. Ir štai dabar 
Lietuva kartu su savo mokiniais 
dalyvaują civilės aviacijos var
žybose.

Įdomu, kad Lietuva pakvietė 
svečiais dalyvauti ir kitas vals* 
tybes. Iš pakviestųjų pirmoje 
eilėje atsiliepė Vokietija ir tuoj 
atsiuntė savo civilius aviatorius 
su lėktuvais ir sklandytuvais, 
Kaip tik Lenkija patyrė, kad 
Vokietija tose varžybose dalyr 
vaus, tai ir Lenkija pasisakė, 
kad ir jų civilės aviacijos lakū
nai tose varžybose bus svečiais, 
Kaip matote, ir čia tuodvi Lie
tuvos kaimyninės valstybės vie
na kitai neapsileidžia ir skubą 
ir čia savo akciją ir įtaką stip
rinti. '

Taigi, ir šiame atsitikime tuo
dvi valstybės atsiuntė savo ste
bėtojus. Ir iŠ čia jau numanu, 
kaip tuodviejn valstybėm rupi.

■m ify i
neprarasti savo įtaką ir kaip ga
lima ją labiau stiprinti,

Apie šių varžybų pasekus
pranešimą gausite vėliau.

Lietuvos gyvenimo 
stebėtojai

Jau kaip matote, kad kaimy
ninės valstybės viena kitai ne- 
apsileisdamos, tiesiog varžybos 
keliu stengiasi visapusiai obser
vuoti Lietuvos gyvenimą.

Be įvairių Lietuvos gyevnimo 
stebėtojų jų netrūksta ir slaptų, 
kurie visokiomis priedangomis 
stengiasi Lietuvos gyvenimą pa
žinti, gal net savo įtaką į jį da
ryti ir kas reikia saviems pra
nešti.

Lietuvoje yra nemaža įvairių 
vokiškų firmų, arba jų pramo
nės, ar prekybos atstovų, šios 
firmos turi čia savo patikimus 
tarnautojus, arba atstovus. Kai 
kurie jų ne tik prekybiškai yra 
patikimi savo firmoms, bet ne
abejotinai kiti jų patikimi ir 
tam tikroms Vokietijos įstai
goms, kurios nori iš Lietuvos 
gyvenimo daug kas patirti, su
žinoti, kas nederėtų žinoti.

Paskutiniu metu pastebėta, 
kad tos firmos, arba tų firmų 
atstovybės lyg ir įpareigojamos 
paimti tokius tarnautojus, kurie( 
iš Berlyno yra pasiūlyti, žino
ma, tie tarnautojai, tai vietos 
gyventojai, bet vokiečių kilmės.

Šitie tų firmų agentai važinė
dami prekybos reikalais po Lie
tuvą domisi visokiomis gyveni- 

’ mo smulkmenomis, rodos, kas 
su jų prekyba lygiai nieko ben
dro neturi. Jie zuja po visą Lie
tuvą ir ne tik savo prekes siū
lo, bet dar ir šiaip tarp žmonių 
sukinėjasi ir apie viską teirau
jasi. f

Įdomu, kad kai kurie jų nors 
ir gauna, labai menkutį atlygi
nimą, bet turi savo nuosavus 
auto.

Štai vienai firmai jau iš seno 
atstovauja lietuvis inž. Putri
mas. Toji firma labai rimta ir 
turtinga ir Lietuvoje yra stip
riai įsigalėjusi. Dabar tos vo
kiečių firmos atstovas pirko ge
roje vietoje žemės sklypą ir sta
to didžiulius namus. Spėlioja
ma, kad tuose namuose talpysis 
visos Lietuvos vokiečių organi
zacijų centrai, sakoma, kad tai 
busią savotiški rudieji vokiečių 
namai.

Yra garsi Vokietijoje elektros 
firma AEG,, jos skyrius veikia 
ir Lietuvoje. Iki šiol toje fir
moje tarnautojais buvo įvairių 
tautų, dabar stengiamasi tuos 
tarnautojus atleisti, o jų vietoje 
kviečiami’eiliniai tarnautojai iš 
vietos vokiečių.

Olandų firmos Philips tar
nautojai veik išimtinai vokie
čiai.

Mat, tai firmai atstovauja vo
kietis fabrikantas Tilmans. šios 
firmos agentai ypatingai pamė
go Lietuvos provinciją. Jų pil
na visur ir netenka kalbėti, kad 
tie agentai daugumoje vokie
čiai, kurie atsidėję seka vietos 
gyvenimą.

Yra tikrų žinių, kad Berlyne 
veikia tam tikra įstaiga, kuri 
atsidėjusi seka savo kaimynų 
gyvenimą. Bet ne tik seka, bei 
kartu ir planuoja, kas reiktų 
daryti, jei tektų karui ištikus 
tasai. kraštas okupuoti. Kalba
ma, kad net ruošiami busimų 
tarnanlojų kadrai, kurie okupa
cijos metu galėtų užimti tuose 
kraštuose Įvairias pareigas ir 
tarnybas, t

žymesni jų net mokomi vie
tos kalbų.

Juk Klaipėdos kraštą užėmus 
taip pat vokiečiai ūmiausiu lai
kų vietos administraciją pakei
tę Iš centro atsiųstais valdinin
kais, Net vietos policija, kuri 
tplp ištikimai pildė visus nacio
nalsocialistų nurodymus ir ta 
pakeista. Buvusieji policininkai 
išsiųsti į Vokietijos gilumą, o 

‘jų vieton atsiųsti kiti,

Reikia pridurti, kad tie nauji 
tarnautojai nors ir iš Vokieti
jos gilumos atsiųsti, bet yra pa
kankamai vietos gyvenimo są
lygose orientuoti. Reiškia, jie 
šiam darbui buvo iš anksto pa
ruošti.

Kadangi Vokietija įsitikinusi, 
kad jai vlsviena reikėsią kariau
ti, tai jau dabar ji ruošiasi nu
matytiems kaštams okupuoti 
busimai tų kraštų administraci
jai. Todėl visai nenuostabu, kad 
Vokietija taip atsidėjusi seka 
savo kaimynų visą vidaus gyve
nimą, o šiame atsitikime ir Lie
tuvos gyvenimą.

Kadangi visose kaimyninėse 
valstybėse Vokietija turi įvairių 
firmų atstovybes, tai šios fir
mos yra įpareiguotos per savo 
tarnautojus tą žvalgipėjimo 
darbą atlikti, Vokietijoje visa 
pramonė yra griežtoje centro 
valdžios priežiūroje, todėl vy
riausybei pigu tas firmas įpa- 
reiguoti sekti tų valstybių gyve
nimą, kuriose jos turi savo at
stovybes.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Inž. Petro Vileišio 

paminėjimas
su- 

inž.
to-

Vileišis nesigaili lesų

Šių metų rugpiučio 12 d. 
eina lygiai 13 metų nuo 
Petro Vileišio mirties. Juo 
liau gyvenime mes nubėgome
nuo velionies, juo ryškiau ma
tome šio musų tautos vyro di
delius nuopelnus Lietuvai. Po 
musų spaudos uždraudimo Pet
ras Vileišis vienas iš pirmųjų 
pradėjo rūpintis tą spaudos tei
sę atgauti, nuplauti tą musų 
tautos “nešlovę“, kaip jis yra 
pasakęs surengtame 50 melų 
sukaktuvių minėjime nuo Pet
ro Vileišio rašyto laik’raščio 
“Kalvio Melagio” pasirodymo. 
Dar studentaudamas Petrapily
je, jis buvo parašęs ir išleidęs 
tris lietuvių raidėmis spausdin
tas knygeles, manydamas tuo 
pramušti kelią lietuvių raštams, 
bet rusų valdžia susigriebė ir 
ne tik nebeleido nieko lietuvių 
kalba lotyniškomis raidėmis 
spausdinti, bet ir tas jo nekal
to turinio knygeles išėmė iš 
apyvartos. Neliko kito kelio, 
kaip ieškoti būdų spausdinti 
tas knygeles Prūsuose su ten 
gyvenusių lietuvių pagalba. Su
sitaręs su Martynu Jankum 
Petras
įgabenti į Prusus mokantiems 
lietuviškai raidžių rinkėjams 
ir įrengė ten, Bitėnuose, spau
stuvę. Visai atsitiktinai šiemet 
Karo muziejaus sodelyje šių 
abiejų tautos vyrų statomi 
biustai, kaipo padėjusių tvir
tus pamatus musų spaudai plė- 
toits. Veikiai atsirado Prūsuo
se ir daugiau spaustuvininkų, 
kurie kai kada turėjo gerą pel
ną dėl rusų valdžios išleisto 
draudimo spausdinti knygas lo
tynų raidėmis.

Praėjus pirmąjį taką šiai 
spaudai, pastaroji pradėjo vis 
plačiau pasirodyti ir piktai nu
šviesti visus Rusijos valdžios 
darbus, prieš kuriuos buvo ke
liama visa lietuvių tauta. Su
stabdyti tos augančios neapy
kantos prieš rusų valdžią buvo 
neįmanoma — juo labiau bau
dė tuos visus platintojus, juo 
daugiau vėl jų atsirasdavo. Pa
būgusi rusų vyriausybė 
pagaliau mums spaudą, ir 
ras Vileišis ryžosi išleisti 
sų tautai denraštį, kuris
matu ir išvaizda butų panašus 
kad ir į prancūzų leidžiamą 
“Figąro” ir tuo visai atitaisyti 
lietuvių tautos garbę.

Apsigyvenęs Vilniuje 1900 
metais, visa širdimi ir savo ga
lia be perstojo lietuviais rūpi
nosi: jis kvietė ten musų jau
nimą, suieškodamas jiems dar
bo, įsteigė ten savo dirbtuves, 
o paskui jau spaustuvę, laik
raštį, knygyną, vis rūpindama
sis Prie jvąįrįų darbų pritrauk
ti lietuvių darbininkų J. V.

leido 
Bet- 
my- 
for-

J.
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Ką Žmones Mano
Prof. Pakšto pareiškimai Kalifornijoje 

............................. W 

pondentai iškraipė kai kurias 
profesurįauK mintis?), Tas 
angliškoj greitojoj spaudoj 
dažnai atsitinka). Pažiūrėki
me, ką profesorius pasakęs 
(taip rašo Bostono “Darbinin
ko” rugpiučio 18 dienos nu
meris), “gestikuliuodamas 
rankomis, kad sustiprintų sa
vo kalbos rimtumą” (“Darbi
ninko” žodžiai) per savo ga
vimą 
jos: 

“In 
were 
Lithuanian grammar schools, 
vvhile today tbere are 240,000.” 

čia aiškus bankiete buvu
sio korespondento nenugirdi- 
mas ar užmiršimas. 1918 me
tais Lietuva buvo ne ‘‘po Ru
sija”, bet ‘‘po Vokietija”. Pro
fesorius tik taip ir tebus sa-

Profesorius Pakštas neabe
jotinai yra gilus ir plačių pa
žiūrų, tolerantiškas intelektu
alas, kultūrininkas. Tos savy
bės niekas jam negali atimti 
ir neatims. Profesorius yra 
nekartų Lietuvoje užsireko
mendavęs kaip srovinio sugy
venimo ir kultūrinio bendra
darbiavimo šalininkas. Bet, 
išvykęs šiai vasarai į Kalifor
nijos universitetą, profesorius, 
matomai, iŠ bendro nusistaty
mo — “užsienyje tik gerai 
apie Lietuvą kalbėti*’ padarė 
kai kur bent lapsus linguae, 
jeigu nesakysime nerimtumo 
ženklų. (O gal tai ir angliškų 
ir mūsiškių laikraščių kores-

Pečiai
SUN FLAME Oil Burner, 3 ar 4 
kambariams, vertas $39.00 už

$19.50
NORGE Oil Burner, 3 ar 4 kam

bariams, vertas $59.00 už
$39.50

Pasirinkimas —• Quaker, Mono- 
gram, Modern Air Iron Master, 
su aliejumi ir gazu—Kombinaci

ja, vertas $149.00
$89.00

Su anglimis ir gazu Kombinacija 
PO $69.00 ir aukščiau

Norge, Universal, Crown, 1940 
metų pečiai parduodami su 'di

dele nuolaida.
Aplaikytas didelis užsisakymas 
ant orderio Parlor Setų Kroeh- 
ler, Fenske, Pullman, Uion ir 
parduodama žemiau perkamosios 
kainos. Įsimainykite savo seną 
radio ant naujos 1940 metų mo
delio, o girdėsite visas vėliausias 
žinias iš Europos tiesiog ir gerą

• muziką
Pamatykite visas 1940 metų ra
dijas viena šalę kitos, su ste
bėtinais pagerinimais — Philęo, 
RCA Victor, Zenith gražiuose 
kabinetuose po

*49.00 ir aukščiau' 
Nuolaidą Duodam už Radiją

-____ K 1

M<xlelU.123

Radijo ir Automatiška Victrola, 
patį permaino rekordus. Kaina 
$149,00, Nuolaidos už sena $50.00 
Trumpam laikui tik QQ

12 GRAŽIŲ REKORDŲ DYKAI 
Columbia nauji lietuviški rekor

dai nupiginti iki 49 centų

Jos.F.Budrik

“People ask me if it pays 
for a small coputry of a half 
million people to be indepen- 
dent,” Aišku ir čia, kad profe
sorius bus sakęs kad Lietuva 
turi'du su puse, ne pusę mili
jono gyventojų.

Pasakęs optimistiškai, ka'd 
“yve eat better than before the 
war”, kad “children are able 
to go to school”, (nors yra 
vietų, kur dėl mokyklų ir kitų 
trukumų, kaip neturto, nega
lima buvo dar įvykinti priva
lomojo mokymo įstatymo: Jas 
žinoma, tėra laikinas ir neto
leruojamas reiškinys ir ten), 
pasakęs, kad “infant mortality 
is reduced 25 percent”, (ir čia 
galima manyti, kad butų verta 
tą kelti viešumon, jeigu butų 
pasiekta ne 25, bet nors 75 
nuoš.—po viso to seka aiškiai 
“misijonieriš’kai” turistinė 
profešdriaus mintis, kad • 

Pakštas įrodė, kad 
yra 49 valstybė), 
mes turime skirtingą

Furniture House
3409-11 So. Halsted St

Tel. Yards 3088

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėlios vąkąrąis 

9 va).
WRFC—1420 k. Ketvergais kaip 

7 vai, vakaro. _
WAAF—92Q k, International Bot- 

Pouri pąnądėljajs įr pęfr 
nyčiomis 4:30 po pietų.

> '• 1 "K' -"'J I „I j 1 jįl
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NAUJIENOS, Ohicago, III.

Vazos ordino iš švedi-

1918, under Russia there 
only 40,000 pupils in

į
J?

NAUJIENV-ACMĘ TelophPto
Varšuvoje net vaikai padeda kas|i apkasus, kad bu

tų galima apsiginti nuo vokiečių besiveržimo.

paminėta Jungtinių Valstybių 
šventė—liepos ketvirtoji, žino
ma/ dar nėra tas, kad

“Liepos 4 yra svarbi šventė 
Lietuvoje, jis pareiškė”...

štai, Maryland valstybė 
švenčia Lietuvos vasario 16- 
tąją. Ljepos 4-toji taip šven
čiama Lietuvoje nėra, ją pa
mini tik Jungtinių Valstybių

tyva, tai to iškelti j Lietuvos 
šventes nėra nei pagrindo, nei 
reikalo.

Pakštas juokaudamas 
kad ‘^Lietuva yra tai

Iš Lietuvos

pačius idealus ir sim- 
kaip ir jūsų garbiu- 

sako

“Dr.
pasakė,
piknikų vieta, taipgi visi kvie
čiami kądą •no^s ųtvy^tį į pik
niką Letuvoje...”

Na, taip 
nėra jokio 
kalba ir

tretysis

Lietuva
• “Nors 

valdžios 
me tuos 
patijas,
gos Jmjjgt. Valstybės”, 
Dr. Pakštas”,..

Na, jeigu jau įrodė, kad 
Lietuva nesiskiria nuo 48-nių 
musų valstybių, tik ten “skir
tinga valdžios forma,” tai, ži
noma, nebus nusidėjimo pa
sakius, kad Hitlerio
reichas yra 50-toji valstybė, 
tik ten “skirtinga 
forma”,) pasiskaitykite vokie
čių spaudoje apie taiką, vals
tybės kilniuosius idealus ir 
t. t., ir rasite, kad Nacija yra 
niekas kita, kaip kitokios val
džios formos tos pačios Jung
tinės Valstybės, kad ‘HJnsere 
Amerika” yra tik vokiečių 
kraujų ir protu gyva ir kad 
dėdę Šamą išgelbės tik Bun
das..). Visa tai yra žinoma iš 
nacių Amerikoje taktikos ir 
diplomatiškų pareiškimų Vo
kietijoje, kurie aišku, skiria
mi pasauliniam eksportui, * 
savieji gi eksportuojami į kon
centracijos stovyklas,.,).

Jungtinės Valstybės “tų 
čių idealų”, kaip cenzūra 
siunčiamai spaudai (jeigu
vietinė cenzūruojama kartais 
valstybiniais sumetimais Lie
tuvoje) neturi!

Kad Lietuvoje šįmet buvo

valdžios

pa- 
at- 

jau

300 IŠ PUIKIAUSIU CHICAGOJE ATIMTU 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK 

TIŠKA! JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čia rasite karą, kokio nprtte tųkią Rąiųa, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, jums aPsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
pP—BUICKS, 1939., 1938, 1937

ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai E
kaip ................................. C ■ P

CRRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garan .uotas, $3) G C 

kaip nauji pigiai kaip ....

d /Į-^-DODGES 1939, 1938, 1937 
ii Hr ir 1936 kaip nauji, kaikuris 

su radio, pigiai $545

OEDSMOBILES 1939, 1938 
1937 ir 1936 trio žiba ir to

buli kaip naujas cidabriųis du- 

....... 1................. *285

1 C—FORUS 1989, 1938, 1037 ■ v ir 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai $9 9 K
kaip ................................. CCP

8—HUDSONS nuo 1939 iRį 1933 
kiekvienas garantuo- $*f QE 

tąs, pigiai kftip .......... * VV
1 e~CHEVROLET8 nuo 1939 
■ O iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai 
kaip .... .. . .... ....

5—PACKARDS nuo 1939 iki 
1936. VLi garantuoti, kaip 

............... *345
"'* ''O 1 ... ...................  ■ 1 , ■

6—LA ŠALLES nuo 1938 iki 
1936 ypatingai puikus

karai, pigiai kaip .......

5—STUDEBAKERS nuo 1939 
iki 1936 modeliai yis| 6 cilin- 

derių, kaip nauji $4 
pigiai kaip .................... *
kariį iš visų ^amvbų ir modelių

h ^—PLYMOUTHS 1939, 1938
1P37 ir 1936 vos vartot’, pil

na i ga ra ntuoti $ 9
pigiai kaip ................... /..
Taipgi, tyrime V5rš 15Q šenęspių 
nuo 1935 |ki 1932—visi gąraptuotj ųž pigiai kaip $4?>. 
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siųprfrų,
Jums nereikia ir pinigų, pieš imsime jūsų karus kaipo jmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Įspėjame ir ąutomobilių dyjerius, kad nepraleistų progos aplanky
ti musų pąrųdos kambąrip, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN _
BCREENINGS

PIRKIT DABAR
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymai 

'■ Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginįa 75% coarse .......
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run .......
Millers Creek Lump ..........
Black Band ar Hocking

Lump .............................
Glendora Lump ar Egg

Indiana .............................

$7.50

$6.95

$7.05 
$8.20

$7.75

$6.75
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel, LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumberis
— Lais niuo tas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also ĘEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West 69th St.
TeU Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

— iš stoties —

nuo 8:30 v. ryto. 
9:15 vakaro. t

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co. 222 W. ADAMS ST,
Columbia Fire Įns. Co. eono
Mięhigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208 
gentinei Fire Ins. Cp. T®lefon^ CENTRAL 5209

CHICĄGPs

KAUNAS. —Rugpiyčio 16 d. 
Šventosios uoste ir Palangoje 
įvyko didelės iškilmės — Juros 
savaites, kuri tęsėsi nuo rugpjū
čio 8 d., pabaigtuvės, švento
joje nuo ankstyvo ryto buvo 
pilna žmonių, suvažiavusių vi
somis susisiekimo priemonėmis 
iš visos Lietuvos. Prie juros 
buvo atlaikytos, katalikų ir e- 
vangelikų pamaldos, pasakyti 
atitinkami pamokslai ir prakal
bos, raginant lietuvius visomis 
išgalėmis įsitvirtinti prie juros. 
Finansų ministras ats. bng. 
gen. Sutkus savo kalboje, tarp 
kito ko, pąsal|e: “Liūdna tik
rovė musų juros juostą » labai 
susiaurinė ir šiandien mes siau
ru, vos 20 km.' ruoželiu prieina
me prie juros.' Užtat jis mums 
daug brangesnis, negu Jutoms 
valstybėms, sd jų šimtais ir 
tuksiančiais kilometrų matuoja
mais juros krantais, su pato
giais uostais. Dėl šito ruoželio 
ištisus du amžius kovojo žemai
čiai ir tą kovą laimėjo musų 
sentėviai, nesįduodami atstumti 
nuo juros. Jeigu atsitiktų nelai
me ir bet kuris priešas kėsin
tųsi mus atstumti nuo juros da
bar — kovotume ir mes su to
kiu pačiu atkaklumu, su kokiu 
kadaise kovojo musų bočiai. 
Musų valstybė, atgavusi šį ju
ros pakraštį, pradėjo šventosios 
uostą tobulinti ir didinti, kad 
jis tiktų moderniškos žvejybos 
reikalams. Po paskutiniųjų įvy
kių į Šventąją pradėta dar dau
giau kreipti dėmesio. Vyriausy
bės darbų programoje numaty
ta Šventosios žvejų uostą pra-

Cook CountyFinance Co
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis) le

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

Kasdien
iki

perdėti, aišku, irgi 
reikalo I Taip ne- 
Lietuvos turizmo 
kurios tiesioginis 
•a nukreiptas už

sieniečių palankų dėmesį į sa
vo kraštą.

Visų tų kalbos priežastis 
yra, aišku, iš perdėto nusista
tymo “sakyti tik gera” apie 
Lietuvą, (Matome, štai, kaip 
tas praktikoje išeina!), Bet 
Lietuva nebėra vaikas valsty
bių tarpe, kad ji butų reika
linga tokioj propagandos. Pa
versti ją tik piknikų nuolati
ne vieta, aišku, nėra reikalo, 
kada galima, irgi tik'su gerais 
norai®, parodyti tvirtą žmonių 
norą kovoti ir su visomis sle
giančiomis aplinkybėmis, fiš 
kurių yra tikėjimas išeiti lai
mėtojais. Nereikia tų herojiz- 
mo pasireiškimų versti nuola
tinio pikniko vaizdu, kad ir 
su “geru noru,” Iš viso gana 
to štampo, kad tik tas mylįs 
musų tėvynę, kuris kalba apie 
ją paauksuotais žodžiais arba 
labai mostiguoja rankomis! 
Tokie mostiguotojai tik ap
svaigina viduje ir užsienyje 
tuos, kurie jų klausosi, ir atė-* 
jus pavojingiems momentams, 
kurių jau buvo žymus du, (vL 
si žino), pasirodo, kad pa
viršutinio paauksinimo neuž
tenka — reikia auksinio turi
nio. ((Neseniai apmokami 
karjeristai rėkė ir važiavo pas 
įpus rėkti, kad jie vistiek va
duos Vilnių,—taip pat karštas 
“gero Lietuvai darytojas” 
trąpkė ir ragino ekskursantus 
traukti himną ant Tilžės tilto, 
grąsinant, kad jie eisią ir Til
žės atsiimti,—tą gali rasti 
juodu ant balto viename žur
nalo “Musų Vilniaus” apra
šyme. Kur šiandien tie giedu- 
riai? Kol kas nė Darbo Tal
kos sąraše jų nesimatė. O 
liaurfs nuoširdžiai imasi at
laikyti toliau, kas liko, ir kurti 
naują ateičiai, įųria' tiki!

^Knilija Laupsardaitė.

1411 So, Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPEGIALĖ MALEVA ..................................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................
SIENŲ POPIERIUS .....................................
VIENO KAUTO ENAMELIS ......................

PRISTATOME MIESTE VISUR.

97£ 
$1.10 aukšč. 
... 50 aukšč. 

.... $1.65

LIETUVOS NEPR1
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženkleliui

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
rr

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujiena—

rąjs keliais su visa Lietuva ir 
atlikti kįtus dai’bus, kad mes iš 
jo turėtumėm maksimam nau-l 
dos/’

Šventosios žvejų vardu kalbė
damas, žvejys Rejeris prisimi
nė kokios buvo žvejams sąlygos 
anksčiau ir kokios yra dabar. 
“Prieš 14 metų mes net nega
lėjome galvoti apie tai, kad tu
rėsime motorinius žvejybai ku- 
terius, šiandien be jų apseiti, 
jau lyg negalime. Laisvai 4ųžsb 
vedę -motorą traukiame į jurą 
ir besidžiaugdami sugauta žuvi
mi grįžtame namo, nors audra 
ir užtinka juroje, bet drąsus 
plaukiame į uostą, kur randa
me užuvėją ir ramiai belaukian
čią šeimą.” Be to, žvejys kvie
tė visus daugiu* valgyti juros 
žuvies ir padėkai už šventosios 
uosto gerinimą, paprašė susi- 
rinkusius sušukti vyriausybei 
tris kartus f‘valio”. Kiti kalbė
tojai pageidavo, kad kitais me
tais butų rengiama nebe juros 
savaitė, bet ištisas juyos mėnuo,

r* RPiii' un'iiiu1
"I L 1 ■■
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Adam Ęornadisius, Sav.
ffJTF’ie” • • •

Meą dabar pąyo kostuiųerfaųis 
ir vfaipms, kąs tik norės, prista
tysim visokias anglis, kokios tik 
yra ant markpto. Tąipgi prista
tysim kurui RANGEI ALYVĄ. 
$i alyya yrą pirmos rųšieę, ge
riausia ant piarketo. O kaina 
tokia pat kaip visur.

ANGLYS ir ALYVA • LIGONINES— 
HOSPITALS 

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILAI IŠIMAMI už 

GYDYMAS LIGONINĖJ $CQ.O0 
RAUDONGYSLES IŠIMAMĄ viena 

dieną Ligoninėje_  $15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama— t 
VISAS LIGAS GYDOMA lį.OO 

Ekzaminaciją iškaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HO8PITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tek Lawpdale 5727.

. ..........

SAUKIT CALUMET 6909 
UNIVERSAL PLUMĘING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc

10 West lt8h Street 1 STATEARSTREET° 
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jysų namus Ir 
suteiks DYKAI apskgičiąyj, 
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garų arba 
karštu vandenių šildomą* 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNĘ3IĄĮ IŠ

MOKĖJIMUI—£EMA 
PALŪKANŲ KĄINA 
Lietuvis Salesiyiapąs

Atdara vakarais iki 1 vai. 
Nedėliomis Jki 1 y. ^dieną

,,,,,,,

Garsintos Naujienose
X ■

Grant Works 
Coal Yard 

16th St, ir 49th Ct, 
CICERO, U.L.

Phone Cįppro 311

WW"".... —..........
............................ ■ py - — m1" wiijf - ' ■'* w

—. —■■kii.h ■»■«».. . ............... t—

GARSINTOS “NAUJIENOSE”
’O

• FOTOGRAFAS
*^*fc**~^****** i"i * ^**ww^^^*w*^**^*

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 68rd St 
Toj. BNG,



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, rugsėjo 2, 1939
... ■ . ..77.-. .............-

rir.ur M

Diena Iš Dienos
Tas Nenaudėles 
Hitleris

BRIGHTON PARK — šios 
kolonijos gyventojai Stan. ir 
Kotryna Kazlauskai dabar jau 
gyvena savo puošniame name 
ties 2555 W. 45 St.

žymėtina ir tas, kad p-ai 
Kazlauskai buvo manę šiais 
metais atlankyti Lietuvą, bet 
kadangi Europoj visą laiką 
Hitleris taip brutališkai švais
tosi, tai tuo budu jiedu ir susi
laikė nuo kelionės. —Vietinis.

Jau Pasveiko 
K. Mačiukienė

MARQUETTE PARK. — Ge- 
rai žinomo realestatininko, K. 
Macke-Mačiuko žmona Fran- 
ces, 2346 W. 69 St., buvo, su
sirgusi ir kelias dienas turėjo 
pagulėti lovoj. Bet dabar ji vėl 
sveika.

Ponai Macke-Mačiukai, yra 
sėkmingi biznieriai ir sąmonin
gi lietuviai. —Vietinis.

Vestuvių 
Varpai
Pukis-Parker — Stella Sharkey

Jaunuolis Pranas Pukis-Par- 
ker šiandien praras “laisvę”. 
Bet jis nelabai rūpinasi ir ne
labai pyksta, nes ją praras gra
žiai merginai — Stella Sharkey- 
šarkiunaitei.

Jeigu neatspėjote apie ką 
kalbame, leiskit paaiškinti, kad 
šie jaunuoliai šiandien apsi- 
keis ištikimybės ir meilės pri
žadais — ir eis per gyvenimo 
slėnius ir kalnus, per džiaugs
mus ir skausmus — kartu, kaip 
vyras ir žmona.

Jaunoji p. Stella Sharkey yra 
duktė pp. J. K. Sharkey-Šar- 
kiunų, garsių Roselando biz
nierių, 10458 S. State Street. Ji 
gabi dainininkė ir jaunuolių 
rateliuose bei choruose mėgia
ma narė. Ji gana lengvai lai
mėtų bet kurį populiarumo 
konkursą.

Pranas Pukis-Parker yra 
sūnūs gerų naujieniečių pp. 
James ir Marijos Pūkių, 7046 
Euclid avenue. Nors jis dar la
bai jaunas, bet reikėtų nema
žos jaučio skuros jo nuopelnų 
surašymui. Per kelioliką metų 
dainuoja “Pirmyn” chore ” ‘it 
kelis kartus užėmė valdybos 
vietas. Vykusiai lošia baseball 
ir yra didelis kitų sportų mė
gėjas. Chicagiečiams jau ne
kartą teko jį matyti vaidinant 
įvairiuose scenos veikaluose. 
Negana to, jis yra gabus dai
nininkas, nors toj srityj jokių 
pretenzijų nestato.

Vedybines ceremonijas šįryt 
atliks miesto teisėjas Braude, 
Covenant kliube, o vestuvių 
pokilis įvyks vakare Communi- 
ty Hali salėje, Cicero j. Laimin
go, malonaus gyvenimo jauna
vedžiams ilnki jų geras

Draugas.

Įsigijo Gražų 
Namų

BRIGHTON PARK — Prieš 
kurį laiką marųuetteparkiečiai 
Antanas ir Marijona Walskiai 
buvo pirkę namą adresu 4552 
S. Rockwell St. O dabar jiedu 
jau laimingai jame gyvena. O 
kaimynai labai patenkinti, kad 
šalia jų apsigyveno simpatingi 
ir linksmo budo žmonės.

Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Joseph Allport, 34, su Rose
Yunches, 30

William Wagner, 30, su Ann
Pouska, 25

Edward Cuber, 25, su Helen
Varys, 20

Robert Usis, 21, su Stella 
Yancas, 22

Francis Kraver, 29, su Es- 
telle Guokas, 27

James Ackman, 36, su Mary
Rudnik, 27

Randolph Collier, 22, su Cla- 
ra Ewald, 24

Budriko Radio 
Programas

Sekmadienio Vakare, rugsė
jo 3 dieną, 9 vai. Chicagos lai
ku, Budriko radio ptograme 
dalyvaus Mrs. M. Schultz, so 
prano. Taipgi dalyvaus didžiu
lė radio orkestrą iš 15 instru
mentų, kuri gros įvairius Šo
kius ir lietuvių liaudies melo
dijas.

Rugsėjo 17 dieną sukaks de
šimts metų kaip Budriko pro
gramai leidžiami Chicagoje. 
Taigi šis programas bus duo
damas paminėjimui tos svar
bios dešimtmetinės sukakties. 
Bus svarbu pasiklausyti vi* 
siems. Programas, kaip ir pa
prastai, bus transliuojamas iŠ 
stoties WCFL, 970 k.

Radio* Mylėtojas.

Žavinčios Dainos, 
Smagi Muzika 
Pranešimai

Minės Vedybų 
Sukaktuves

T0WN OF LAKE — šian- 
dien rugsėjo 2-rą, biznieriai 
Antanas ir Sofija Mažučiai, 
4625 S. Marshfield Avė., minės 
25 metų savo vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Šia proga jų 
dviejų giminės, kostumeriai ir 
kaimynai širdingai pasveikins 
ir palinkės biznieriams Mažu
čiams ilgiausių metų.

Kaimynas.

Reikalauja
Perskirų

Marie St?.nkiewicz nuo Alex- 
ander Stankiewicz.

Jadvyga Gricaitė 
Išvažiuoja New 
Yorkan

Jadvyga Gricaitė, žymi daini
ninkė, išvažiuoja traukiniu šian
dien į New Yorką. P-lė Gricai
tė žada aplankyti Washingtoną, 
Bostoną, Niagara Falls, ir Ka
nadą. Kelionėj praleis tris sa
vaites laiko.

New Yorke būdama aplankys 
pasaulinę parodą, taipgi savo 
gerus draugus, pp. Jurgelionius 
ir kitus. J.

Biblijos tyrinėtojų 
konvencija

Generalinė Biblijos Tyrinėto
jų konvencija įvyks šeštadienį, 
šekmadieilį ir pirmadienį, rug
sėjo 2, 3 ir 4 d. d., 1939 me
tais. šeštadienį, rugsėjo 2 d.r 
konvencija prasidės 2 vai. po 
pietų Mildos svetainėje, 3142 
S. Halsted St. Gi sekmadienį ir 
pirmadienį — Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 10 v. ir tęsis iki 6 
vai. vak.

Kviečiame visus dalyvauti 
kurie tik mylite Dievą ir Jo 
tiesos žodį. Įžanga veltui, rink
liavos nebus (Skelb.)

Ir vėl yra malonu priminti 
radio klausytojams, kad rytoj, 
sekmadienį, 11 valandą prieš 
piet, bus tikrai gražus ir įdo
mus radio programas visiems 
pasiklausyti. Progress Baldų 
Bendrovės krautuvė deda pa
stangas, kad šis programas bu
tų vienas iš geriausių ir kad 
jo klausytojai galėtų pilnai pa
sidžiaugti.

žymus dainininkai padai
nuos gražių ir rinktinų daine
lių, bus smagi muzika. Nau
dingi patarimai, įdomios ži
nios ir svarbus pranešimai 
duos klausytojams progą labai 
gražią ir smagia valandėlę pra
leisti. Taigi nepamirškite pa
siklausyti. —Rep. J. J. t

Skolinimo Ir 
Taupymo B-vės 
Smarkiai Veikia
Išskolino $16 Miliomis III. 

Valstijoj.

Iš Washihgtono praneša, 
kad liepos mėnesį šiais metais 
Mr. A. R. Gardnęrio prezi
dento Federal Home Loan 
Banko Chicagoje, surinktomis 
dniomis padaryta 4,835 pas
kolos Illinois valstijoj, sumd- 
,e $16,339,000.00.

Iš šių paskolų skolinimo ir 
Taupymo Bendrovės padarė 
2048 paskola^, Insurance 
Company—187 paskolas ir ki
tas likusias privačiai žmonės 
arba Real Estą te įstaigos.

Lithuanian Bldg. Loan and 
Savings Ass’n, vadinama 
“Naujienų spuJKa” per pasku
tinius mėnesius padarė apie 
10 paskolų.

— Reporteris.

Tokios Gimtadienio 
Dovanos Niekas 
Nesitiki —
Bet Robertui Yuškai Teko Ją 

Gauti
Paprastai, jaunuoliai, sulaukę 

gimtadienio,, linksmai pralei
džia jį su giminėmis ir drau
gais, kurie surengia visokios ne
šies “surprise parties”, pasi
linksmina ir palinkėja ilgiausių 
metų.

Bet Robertas Yuška “Whi- 
tey”, kuris ' neseniai įsigijo

taikė 234 Metų Sūnų 
Pririštą Namie

■ ' f . i
Policija vakar suėmė kaman

tinėjimui 35 metų bedarbį Bur- 
ton Timms, nuo 1726 W. Mon- 
roe Street. Kaimynai jį įskundė; 
aiškindami, kad Timms laikė 
savo metų sūnų Freddy pri
rištą prie laiptų. Užvakar kūdi
kis išbuvo tokioj nelaisvėj ke
lias valandas laiko.

Timms aiškina, kad j’sai bu
vo išėjęs ieškoti darbo, ir, sūnų 
pririšo, bijodamas, kad būdamas 
“laisvas”" jisai išbėgs į gatvę k 
palys po automobiliu.

Svarbi paskaita
I

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
įvyks paskaita Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals
ted St. Tema: Paskutinės dienos 
piketo pasaulio galima pažinti 
ant ženklų. Pradžia 3-čia vai. 
po pietų.

Taip kaip visuomet Biblijos 
Tyrinėtojai palinksmindavo at
silankiusius žmones, taip ir 
dabar bukite tikri, kad dabar 
dar daugiau busite palinksmin
ti ir atgaivinti, kuomet girdė
site x įvykusius ženklus, kurie 
išrodo, kad mes dabar gyvena
me paskutinėse dienose “pik
tojo pasaulio”, o pradžioje die
nų Dievo Karalijos, kurioje 
bus palaimintos visos tautos.

•

Kviečiame visus žingeidau- 
jančius ateiti ir sužinoti apie 
tuos išpranašautus laikus. Kal
bės S. Beneckas. Įžanga veltui. 
Rinkliavos nebus. Rengia ir 
kviečia Biblijos Tyrinėtojai.

(Skelb.)

Tautiškos Parapijos 
Parengimas

Rytoj įv£ks žv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
S. Union Avė. Parengimo pra
džia 7 vai. vak., kur visi gagė
site linksmai ir draugiškai lai
ką praleisti. —Rengėjai.

Lietuvių — Buvusią 
Mainierių Piknikas

Įvyks sekmadienį, rugsėjo 3 
d., 1939 metais, Liberty Grove 
darže (buvusiam Dambraus
ko), Willow Springs, III.

Rengia bendromis pastango
mis L. D. S. 129 kuopa ir kitos 
organizacijos. Į programą įei
na gera M. Batučio muzika ir 
dainos, kurias padainuos Chi
cagos Lietuvių Moterų Kultū
ros choras. Laukiama svečiu 
mainierių atvykstant ir iš toli
mųjų kolonijų.

Kad nuvykti į pikniką auto
mobiliais, reikalinga važiuoti 
Archer avenue iki Willovv 
Springs road. Gi važiuojant 
gatvekariais, reikia važiuoti 
63-čia iki Argo, III., nuo Argo 
busais, užsimokant už round 
trip 2’5 centus. Be to, bus ga
lima nuvažiuoti Kuklieriaus 
troku, kuris išeis apie 12 va
landą iš Bridgeporto, nuo Lie
tuvių Auditorijos. Sustos 
Brighton Parke prie 4300 Ar
cher avenue. (Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

••1 naudingos

NEPAPRASTA ' 
PROGA

Mes turime išparduoti 150 gra
siausių Chicagoj automobilių se
kančių 30 dienų laiku.

Tai yra šių metų didžiausias 
išpardavimas. Jus galite sutaupy
ti kruvą pinigų, pirkdami karą 
čia.

Buicks, Oldsmobiles, Pontiacs, 
La Šalies, Chevrolets, Fords, Ply- 
mouths, Nashes, Chryslers, Dod- 
ges, Hudsons, Studebakers 1938, 
1937, 1936 už taip žemą kainą 
kaip $265. Taip, tikrai $265 nė 
kiek ne daugiau.

Kiekvienas karas yra patikrin
tas ir užtikrintas, kad tarnaus 
jums per daug metų be vargo.

Ne svarbu kur gyventumėte, 
mes tikrai patariame pasinaudot* 
5ia nepaprasta proga. Sutaupysite 
šimtus dolerių.

Beto, turime virš 100 karų se
nesnių modelių iš kiekvienos ga
mybos 1935, 1934, ir 1933 už taip 
žemą kainą kaip $65, ir užtikrin
ti, kad jie Suteiks jums gerą pa
tarnavimą.

Jūsų senąjį karą priimsime 
kaipo įmokėjima, o likusią dalį 
galite išsimokėti mėnesiniais į- 
našais iki dvejų metų.
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir 

visą dieną sekmadienį.
LOCAL AUTO 
FINANCE CO.

1414 W. 63rd ST.

Listen to and Advertise over
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO'
Folk Songs and M ašie 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

^sJARUSZUVąsąrnąmj
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi rn’esto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tek MICHIGAN CITY 2799 R 3.

KLAUSYKIME
VASARA ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ
PROGRAMŲ

RADIO
19 

STOTIES

NUO 6:30 VALANDOS VAKARO
KAS VAKARĄ—1480

W.H.I.P
' * ' « t'* t „ i ... 1 . • ,

Smagi Vieta Labor 
Day šventes Praleisti

- ■ — -. ■ •
John Pilkis, savininkas Liber

ty Grove Cafe, 83 ir Willow 
Springs Road, kviečia visus 
draugus, pažįstamus ir visus, 
kurie tik myli smagiai laiką 
praleisti per Darbo dienos 
šventes atislankyti į jo daržą.

Sako, turės skanios Vištienos 
ir šiaip visokių skanumynų, 
taipgi šaunią muziką. —A. R.

Parduoda Pigiai 
Anglis

P-as J. Kiauda, alinės savi
ninkas, 6101 S. State St. par
duoda labai pigiai anglis. Savi
ninkui pardavus namą, jam ne
tikėtai prisieina persikraustyti 
į kitą vietą. Žiemai buvo prisi
pirkęs daug tonų anglų, bet 
dabar prm persikeliant į kitą 
vietą nofi jas parduoti. Kam 
reikalingas toks pirkinys, su
taupysit daug pinigų. Tuoj nu
vykit ir apžiurėkit pirkinį.

O. D. (Skl.)

Sakoma, kad Grybų 
Tau Yra „

W. J. Kenton (Kohtautas), 
savininkas W. J. Tavern, 6915 
S. Western Avė., vyksta į In
dianos miškus grybauti. “Jei 
grybų ' daug laimėsiu”, sako, 
“tai parvykęs visus savo kostu- 
merius pavaišinsiu.” Pona$ 
Kenton yra “Naujienų” mėgė
jas, visuomenietis ir rimtas 
biznierius. Jis Marąuette Parke 
gyvena jau trys metai ir su vi
sais lietuviai širdingai santy
kiauja ir visus maloniai sutin
ka ir mandagiai aptarnauja ge
ru alum ir kitais gėrimais.

O. D.

“Phillips gas”'"""g'Ašolino stotį 
prie šiaurrytinio kampo S. Ke- 
dzie Avė. ir 54-tps gatvės, ir vos 
pradėjo prasigyventi, rugpiučio 
30 dieną sulaukęs savo gimta
dienio, tikėjosh tinkamai su 
draugais pasilinksminti ir iškil
mingai pašvęsti.^

Gimtadienio rytą, kada Ro
bertas dar tebe|iiegojo, jo pa- 
gelbininkas nuėjęs stotį atidary
ti, rado stoties langą išdaužytą 
ir duris praviras. Įėjęs į vidų, 
suprato, kad neprašytų svečių' 
butą. Pasigedd Ybdio, baterijų, 
aliejaus, keletos ’dėžių guminių 
ratų — “tire tubes” ir daugelio 
kitų daiktų. Durys buvo gausiai 
krauju aptaškytos. Buvo prida
ryta ir kitokių nemalonumų.

Pagelbininkas tuoj per telefo
ną iš miego prikėlęs Robertą 
pranešė jam netikėtą naujieną 
“surprise”. Tai buvo nemaloni 
ir tikrai nelaukta gimtadienio 
“dovana”.

Artimas draugas

Skaudžiai Subadė 
Žmoną

Vakar policijai pasidavė 28 
metų chicagietis Fred Cushamn, 
nuo 1369 Greenleaf avenue. 
Prieš dvi savai Ii žmona Maxine 
jį paliko. Vakar Cushman nu
ėjo į jos darbo yietą ir paklau
sė ar ji nesutiktų grįžti. Kai ji 
atsisakė, jisai jai kirto penkis 
sykius į krutinę su dideliu pei
liu. Žmoną sunkiai sužeidė.

Žagariečių 
Paskutinis Šių 
Metų Piknikas

V . ■ I — ■ I ■■■■

Žagariečių Klubas rengia 
paskutinį šių metų rudeninį 
pikniką sekmadienį, rugsėjo 
3 d. J. Spaičio-darže prie Ar
cher Avė. prieš O’Henry Park, 
Willow Springs, III. Pradžia 
11 vai. ryto.

Kviečiame visus atsilankyti, 
Užtikriname, „ kad turėsite 
smagų laiką, pasišoksite prie 
geros jauno Balako orkestros, 
kuri .gros lietuviškus, latviškus 
ir amerikoniškus Šokius.' O 
kaslink valgių ir gėrimų, nėra 
reikalo ir garsinti, nes viskas 
parvešta iš pat Žagarės.

—Kviečia komisija.

t ■

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Ąve., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

' , , 2435 So. Leavitt Street 
WALTER NEFFAS, Savininkas 
WEST SIDE HOTEL 

Telefonas CANAL 9585

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

LADOR DAY
Taipgi ir Sekmadieni

t

Kviečiame atsilankyti j

LIBERTY GROVE CAFE
83rd and Willow Springs Road

šiąKas nori smagiai. laiką praleisti per 
DARBININKŲ DIENĄ. Prašome atsilan
kyti į musų CAFE. Turėsime skanių už
kandžių — gėrimų. Taipgi šaunią muzi
ką šokiams.

Kviečia visus savininkas

JOHN PILKIS

MADOS

taipgi 1 /8 statinaitės
PRISTATYMAS

Tel. Lafayette 2040

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor- 
tinas ir karpetus.

Taisome ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados.

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

APLANKYKITE

FRANK’S TAVERN and LIQUOR STORE
PUIKUS VYNAI IR DEGTINĖ. LEDO ŠALTUMO ALUS 

Pilstomas ir buteliuose, taipgi 1/8 statinaitės
DYKAI GREITAS

4012 Archer Avenue.
FRANK YAKAS and SON, Savininkas

A. A. 4181. — Graži, vėsi vasari
nė suknelė. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 
40.

* * ‘

Norint gauti vieną ar dau< 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739Į 
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Patiem Dept 
1789 S. Halsted St^ Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir pralau 
atsiųsti man pavyzdi Nn
Mferos ..................... per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



f
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šežtadienis, rugsėjo 2, 1039 NAUJIENOS, Chicago, UI

PIKNIKAI PIKNIKAI PIKNIKAI
Eks-Mainierių
Išvažiavimas

Šį sekmadienį įvyksta seniai 
laukiamas lietuvių ex-niąinie- 
rių išvažiavimas Liberty Gror 
ve — buvusiam Dambrausko 
darže (faripoj) dar pirmas to- 
kis įvykis Chicagos lietuvių

VINCENTAS M. BRIEDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu , 

Rugsėjo 1 diena, 6:00 yaj. ry
to, 1939 m., sulaukęs 58 metų 
amž., gimęs Slepsnių km*, Jo
niškio par., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Birutę, sūnų Albertą 
įr gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos, SLA 226 
kuopos, Joniškiečių Draugijos

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 7131 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks antrąd., 
rugsėjo 5 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Gimįmo Pan. šv. par, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
Sielą, o įš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Ęriedžio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutįnį patarnavimą ir 
atsisveikipimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs ir Giminės.
Laid. Dir. Jos. McPhee, Tel. 

Prospect 0777.

tarpe. Chicagoje yra labai 
daug buvusių mainierių ir jų 
niekas nėra mėginęs sutraukti 
krūvon. Tik, štai, musų kolo? 
nijos p. Jonui Gelgaudai atėjo 
mintis sykviesji buvusius mai? 
nierius į vieną vietą pasikąL 
helį organizacijiniu reikalu, 
Kaip jau yra žinoma, mainie- 
riai bene bus stipriausiai or? 
ganizuoti ir organlzatyviai nu? 
sistatę žmonės.

P-as Gelgaudas savo mintį 
[perdavė vietos organizacijoms 
ir gavo prielankų atsiliepimą 
ir pradėta rengtis į Lietuvių 
-Ex-mainienių įiįuažiavfmcfj

Suvažiuos rytoj, kaip spėja?- 
ma, daug žmonių. Bus geras 
programas: kalbės ex-mainier 
riai, dainuos Moterų Kultūros 
choras, su žaismėmis, kontes? 
tai, ir, kaip prie įžangos, taip 
kontestuose, bus duodama dor 
vanų. Dovanas surinko p-ios 
Pankauskienė ir Zitkienė. šor 
kiams gros Batučio orkestrą, 
Jaunų ex-mainierfių beisbolų 
jauktas irgi dalyvaus. Priva? 
žiavimas prie daržo pageriu? 
tas, nes iš Argo eis specialus 
busai tiesiai daržan. Iš bile 

I Chicagos dalies galima gatve?

kariais važiuoti iki 63 gatvės, 
o 63 gatvekariu į patį ArgpJ 
III,, už tik 7c. —Bynsas

Ryt. įvyksta 
žagariečių Piknikas

fcagariečjų Klubo yu- 
sąrą iš eilės jau trečias išva
žiavimas bys, kaip ir pirmęs- 
nieji, turės daug žaismių. 
Juk, po teisybę, reikia pripa
žinti, kad iš visų parapijinių 
klubų Chicagoje stipriausias 
yra žagariečių Klubas, nežiū
rint, kad jis dar jaunas am
žiumi. Prie to, žagariečiai ne
tinginiai, su dideliu rūpestin
gumu nudengia savo išvažiavi
mus, dalyvauja kitų paren^i- 
muosel ir ptye mažiauslios 
progos paremia gražius visuo
menės darbus, Bęngėjai A. 
Nipaikas, J, Keturakių F- 
Povilaitis, užtikrina, kad nie
kas nesigailės atsilankęs, Vai
šių bus perpilna, draugus pa
matysime, o draugiškumas 
“byrės kaip iš maišo'.”

Brolis.

CLASSIFIEP ADVERTISEMENT5 Į
Ąsiųęųų Iešką

PAIEŠKAŲ PUSBROLIO Anta
no Jesenftvičiąys kilęs iš Rim
šės pardp. Madaišių sodžiaus, Ęže 
rėnų apskr, Girdėjau, kad gyveno 
Ęąst St. Loyię, Iii, Prašau jį patį 
ar žinančius apie jį pranešti. Adelė 
Meškienė, 2420 W. 46th Place, 
Ohicago, lik 1

IEŠKAU ĄPBIVEDIMŲI vaikino 
senbernio ar našlio, ne jaunesnio 
kaip 48 metų ir ne girtuoklio, 
turinčio darbą, Aš turiu biznį. Pra
šau prisiųsti gavo paveikslą su pir
mu laišku. feox 1040—1739 So. 
Halsted St.

----- BJTUATldN 1VANTED 
Ieško Darko

IEŠKAU DARBO prie namo tai
symo. Galiu dirbti Rarpenterio, 
pulmberio, painterio elektrikos dar
aus už prieinamą kainą arba paim
siu flatą. Renda už darbą. Rašykite 
Box 1039, 173Q, ;So. Halsted St.

Hliip wXlįTE0--ii'EMALE = 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ iš- 
siuvinėjįpio darbams operatorių.

TRIANGLE PENNANT, 
426 So. Wabash Avė.

Trijų Metų Mirties 
Sųkąktuyės

ANTANINA ŠIDLAUSKIENE 
Po tėvais Kirkitskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 d. rūgs, mėn., 1936 m. su
laukus 40 metų amž., gimus 
Stragučių k-me., Tauragės ap,

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Dominjck, 2 sūnūs Bo
leslavą ir Edwardą, tėvą ir 
motiną Ęirkįtskiai, broli Juo
zapą, 2 seseres Stellą Dauk-

nes. Liūdnai atminčiai musų 
brąhgipĄ moters įy motinėlės 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio., bažnyč. Antradienį, 
rugsėjo 5 d., 1939 m-» 7 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pąžistamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave Musų brangioji, 
niekuomet neužmiršime, 
pas mus jau nebesygrįši, 
mes anksciaųs ar vėliaus 
Tave ateisime. Lauk mus 
einant.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Tėvai, Brolis, 

i Seserys ir Giminės.

Tu 
bet 
pas 
at-

RICHARD KALEINIKAS 
Gyveno 4145 So. California.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 31 d., 1939 m>, sulaukęs 
37 metų amž., gįmęs Kalva
rijos apskr., Rudaminos par., 
Rudelių kaime.

Paliko dideliame nuĮiudime 
motiną Magdaleną, 4 brolius 
Petrą, brolienę 
brolienę Anelę, 
nę Elezabeth ir 
seseris: Ąmiliją 
švogerį Joną, 
gųtskįenę, švogerį Joną, dėdę 
ir tetą Juozapą ir, Agniešką 
Laukius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi,, 3319 Lituanica Avė.

Ląi&otuvės įvyks pirmadų 
rugsėjo 4.d., 8:00 vai. ryto iĮh 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž? 
nyčią, kurioje atsibus gedulin-’ 
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Šy. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Richardą Kaleini- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys, Bro
lienės, švogeriai, Teta, Dėdė 

ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 113M139,
M

Sesikiečiu
Išvažiavimas

Sesikiečių Klubo ‘'Baske!” 
išvažiavimas įvyks rytoj, rūgs. 
3 d., 12 vai. ryto, Big Tree Inn. 
prie Archer avenue,

Vieta labai graži, o vasara 
jau baigiasi, tad suvažiuokime 
praleisti dieną linksmi. Sesi- 
kiečių Chicagoje yra nemažai. 
Atvažiuokite visi ir visos, ir 
atsiveskite savo gerus drau
gus. — Komisija.

Oną, .Jurgį, 
Joną, brolie- 
Juozapą —2 
Grębliupįenę, 

Marijoną Ra-

Lietuvių Kalbos, Mu 
zikos, Dramatikos 
Ir Šokių Mokykla

EŠTATfe FOR SALE =
Darbininkų Keikią I NamaLžemė Pardavimui 

I •*www»z»~»^o<^-c»»r«**-*^^******,***~-*^**'*'A»*

REIKALINGAS DARBININKAI PARSIDUODA UŽ MORGIČIUS 
fermos darbams, 32 mylios nuo 2 krautuvės ir 2-jų flatų namas— 
Chicagos, Turi mokėti milžti kar- plytinis, garu šildomas, stoker Con- 
ves ir prižiūrėti gyvulius. Atsį- trbl. Mažas įmokė j imas, kitus kaip 
šaukite 913 W. 35th St, Daminik. renda. Už trečią dalį originalės 

"" ’i '—r kąlnos. Jefferson Park, 4526 Mil?REIKALINGAS salesman, kuris I waukeę avė. Savininkas antram 
norėtų pardavinėti kalėdines atvį-1 aukšte. 
ruteg (Christmas cards). Galimą 
dirbti ir vakarais. Mokamą geras 
komisas, Progresą Embossing Co„ 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

REIKALINGA lietuvis pardavi
nėtojas deginamam aliejui parda
vinėti. Liberalė komisija, patyri
mas nebūtinas. Feldman Petroleum 
Company, 544 Roosevelt Road.

REALESTATEFOR^ALE 
Namai-žemė Pardavimui

'«■

5 KAMBARIŲ PLYTINIS ĘUN- 
GALOW su miegamais porčiais, 
aliejaus šildymas.
7605 Luella Avė., Tel. South Shore 
7821.

PARSIDUODA FORKLOZERIŲ 
bargenai, 15 flatų mūrinis namas, 
mėnesinė renda $450.00. Kaina $13,- 
150.00. Keturflatis mūrinis, gera 
transportacija, $3850.00. Turime ir 
daugiau visokių gerų mainų dide
lių ir mažu namų, biznių ir farmų 
bargenų visur. Tikriname teisingą 
ir draugišką patarnavimą. 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St. 2nd floor
Kambarys 4, Tel. Prospect 6025 ry
tais.

FUKNISRED ROOMS^TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBAr 
RIĄĮ 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L įr gatvekariu susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei, Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agenr 
tas vietoje.

DIDĘLI BĄRGENAI BRIGHTON 
PARKE

Plytinis namas, kampinis 2—6 
kambariai, pirmas aukštas karštu 
vandeniu šildomas, 12 metų senu
mo, kaina $7,800, atrodo kaip nau
jas.

Į GLEARINGĘ—Rendon FOĘNL- 
ŠIUOTAS apšildomas kambarys sų 
arba be valgio, Pigiai, 

5721 W. 64th Place,
REIKALINGĄ. OPERATORIŲ^- 

prie rąyoninių' suknelių, 2 metų 
patyrimas. RAY GĄRMENT CO., 
2655 Węst 38th Rt, •

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
galėtų padaboti 3 metų kūdikį pas 
save. 941 W. 33rd St. antras aukštas

REIKALINGA PATYRUSIŲ vil-
- arba skudurųnų skirstytojų -r- 

skirstytojų. J. Chapman and Sons. 
884 North Halsted St.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
ruošos darbui, išeiti. Berman, 3543 
West Roosevelt Road, Crawforų 
0649.
— :--------t—.į,,.... . .. .— . ... ,

PATYRUSI MERGINA ar mpte* 
ris lengvam ruošos darbui, padėtį 
prie virimo, savas kambarys, $10.0Q 
—Rogers Pajrk.ipSOž.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendgaj^-Bendrai

APŠILDOMAS KAMBARYS ren- 
don—vaikinui. Visi patogumai. Be 
valgio, 6929 So. Washtenaw. Pirmos 
ūbos,

RĘNDON KAMBARYS— pavie
niui. Galima vartoti virtuvę. Box 
1041, 1739 So. Halsted St,

KAMBARYS, karšto vandens ap
šildomas, vaikinui, ir yra kamba
rys beismante su visais patogu
mais, pigesnė kaina. Geistina, kad 
atsišauktų, suprantantis karpen- 
terio darbą, butų kambarys ir val
gis. 3312 So. Union Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KITAS
Plytinis namas, 2—6 kambariai, j 

kaina $6,500.
BĄRGENAI MARQUETTE PARKE i 

4 flatų plytinis narnąs, 2—4 kam
bariai, 2—3 kambariai, 2 karų ga
ražas, kaina $12,000.

BARGENAS PIETRYČIUOS
12 flatų apart,, plytinis, metinės 

rendos $5280, mokesčių $245, kaina 
$17,500.

Nepraleiskite šių progų. Imame 
į mainus ir tai ką turite. Kreiptis 
4177 Archer Ąvepup. Klauskite Mr. 
PAUL M. SMITH Tel. Virginia 
9665.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ biz- 
niavas mūrinis namas po 5 ir4 
kambarius, įmokėti $2500.00. liku
sius ant mažų išmokėjimų. Iš prie
žasties savininkė priversta apleis
ti miestą. 2956 So. Emerald Avė. 

Savininkės Tel. Canal 0936.

' ĖAfcMfe iria SaLŽ ~ 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba MAINYSIU į 
mažesnį mūrinį 4 flatų namą 
Bridgeporfe. Telefonuoti YARDS 
6769.

58 AKRAI ŽEMES, didumoj mo
lis, upelis, namai geri, pusė my
lios nuo miestelio. Atrodo nelygi, 
bet puikus pirkinys už $1475.00. 
Terminai. Hąnson-Osborn, Hart, 
Michigan.

■—r

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ fer
ma; yra mažas gyvenimui namas, 
4 karvės, 3 arkliai, 2 kiaulės įr 
visi įrankiai. Apsėta žemė. Kaina 
$2000.00. Taipgi turiu ir didesnių 
farmų Indiana valstijoj, apie 90 
mylių nuo Chicagos prie didelio 
kelio. Kreipkitės Justin Straukas, 
2462 W. 46th Place.

TAUPIAM DIRBANČIAM vy
rui daržo ūkis, trumpa distancija, 
už miesto prie Roosevelt Road, 
kelias naujai išgrįstas ir išmokėtai, 
elektriką, nauja mokykla 2 blokai.

Užmiesty ir inkorporuota sekci
ja reiškia mažus mokesčius, mažus 
asesmentus. Leidžiama tuojau nau
doti. Kaina dabar $250.00. $50 pi
nigais, $5.00 mėnesy.

Box 1041, 1739 So. Halsted St,

TURI BŪTI PARDUOTAS Į 5 
DIENAS

Brighton Parke 40 ir 
Avenue 2 flatų po 4 
garadžįus, platus lotas, 
į mėnesį. Kaina $3900. 
kėjimas. Priimsiu mainais biznį ar
ba lotus. 6 kambarių Cottage visi 
įtaisymai. Kaina $1800. $500. įmo
kėti. MĄRQŲETTE PARKE. Mūri
nis bungąlovv, 8 kambariai, karštu 
vandeniu apšildymas. Galima pa
daryti 2 flatus. Platus lotas, Kaina 
$5500.

Maplewood 
kambarius, 

rendos $53, 
Mažas įmo-

T

Mokėdamas cash už rakandus, su-| 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik naciopaliai žinomi daįktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phoųe Republic 6051.

FCRNITURE FIXTURE FOR-SALi 
Rakandai h
MIEGKAMBARIO SETAS 3 šmo

tų vertės $169. Buvo parduotas ir 
atimtas atgal. Dabar parduosime 
labai pigiai. DANFEL FURNITURE 
CO., 2602 W. 69th Sf., Hemlock 
4747.

OAKLAND BARGENAI, domesio 
statytojai ir prekiautojai, ar šiaip 
asmenys, 5 akrai prie Central ave
nue, patogu į 95 gatvę. Kaina.. už 
Visą bloką (40 lotų) $1875.00, pinį- 

Turime visokių kitokių bargenų Į gaiš. Mokesčiai ir specialai apmo- 
pardavimui ir mainymui namų ir keti. Box 1042, 1739 So. Halsted. 
farmų. — ----- *—- .i- u- ■

C. P. SUROMSKIS, 5 AKRŲ FARM A, nauja katedž
6816 South Western Aye. (nevisiškai baigta) prie grįstos sek- 

Tel. Grovehill 0306 cijos linijos, mokykla vienas blo-
Vakarais Prospect 0176. kąs, mokesčiai apie $15 metams. 

——-- ----- ------------------- —r-----1— Tuojau vartoti, arti busas į vid-
MEDINIS NAMAS, geras cemėn- miestį per Archer avenue, netoli 

to pamatas, 4 flatai, 2 po 5 ir 2 po pietvakarių į Clęaring Manųfactu- 
4. Pigi kaina lengvais išmokėji- rin8 distričt. Kaina $1850.00—$275 
mais, gerų lietuvių kolonija, 919 Pinigais, $25.00 mėnesyj (įskaitant 
W. 35th Street, 3 aukštas. palūkanas). Box 1043, 1739 So, Hal-
____________ _ sted St.

RENDON FLATAS, 6 kambariai, 
dėl Liętuvįškps/ šeimynos, randa 
labai pigi, kad. pądabotumėt 11 me
tų vaiką per dieną, nes mes dirbam 

1608 S, 50th Ace.į Cicero 2633.

Pi adės Veikti Rugsėjo 8
Į mokyklos tarybą įeiną se

kanti, asmenys: Juozas Sliažas, 
Qpą, ’Dovgin, *^įnca^ ‘Adams, 
Yjnęęnta Pliažas, Lęną Ądapis, 
Romaldas Vistartas, Maria En-, 
dįsiulis, etc. .

Taipgi Tarybos nariais yra 
akrobatiškų šokių mokytojas p, 
Andrejevus, orkestros ir muzi
kos mokytojas Romaldas Vis? 
tartas.

Mokyklos Tarybos pasitari
mas įvyks Šv. Jono bažnyčios 
salėje? 10 vai. rytą 2235 So, Da- 
men Avė. Mokinių susirinkimas 
ir naujų narių užsiregistravi
mas bus rugs.-sept. 8 d„ 7:31' 
vaj. vakarą.

Mokyklos veikla ir jos pro
gresavimas priklausys nuo mo
kytojų ir .Tarybos, bet kadangi 
tą darbą remia visi gabus žmo 
nės, tat galime tikėtis, kąd mo
kyklos darbuote bus sėkminga 
ir jos programa bus įdomi ir 
patenkinanti mokinius.

v —Vincas Adams

'«===;

SUSKINK1MA1
Vi i ■miniJ

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug
sėjo 3-čią -dierją, Hollywood sve
tainėje, 2417; JMest..|43rd St. 12 vai. 
dieną. Malonekįte atsilankyti.

'—Helen Chapas, rast.
SIMĄNO DAUKANTO DRAUGU 

JOS mėnesinis . susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 3 d., 12 vąl 
dieną, Chic. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susįrinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo būtinai atsilankyti. 
Ypatingai svarbus yra metinio ba
liaus klausimas, kuris rengiamas 
lapkričio 12 d. Lietuvių Auditori
joj, K, ąekr.

DRAUGYSTĖS S AUDRIAUSIOS 
ŠIRDIES VIEŠP, JĖZAUS mėnesi
nis susirinkimas/ įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 3 d. pirmą vąl, po pietų 
Ghic. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. /Malonėkite visi na
riai susirinkti. Fr. Bakutis, N. Rast.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS D-JOS 
mėnesinis susirinkimą? įvyks Šešta
dienį, rugsėjo 2 d. 8 yni. vąkarę 
B. Lingienės bute, 4837 West 14th 
St. Cicero, UI.. visi nariai atsilan
kykite į susirinkimą ir naują atsi
veskite prirašyti.

* ČOAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

PARSIDUODA PETROLEUM 
COKE 30 tonų po $5.00 už toną. 
Galima pirkti po 5, 10 ar daugiau 
tonų. Patys turite pasiimti iš 
mehto—Savininkas pardavė
mą-r-turi apleisti taverną iki 
tember 15 d. JOĘ KIAUDA, 
South State St.

beis- 
na- 

Sep-
6101

..............’T” U.
ĄNIMĄLS—DOGS—BIRUS—PETS 
Gyvuliai—Šųnys-T-Paųkščiąį ęfę.
PARDAVIMUI pavasariniai VĮ£-

— v|sį vasario mėnesio.
Palos

u t, ? WESTSIDE EKZĘKUTYVIĄI įr PARDAVIMUI Marųuette Parke patyrę mechanikai tyrinėja York 
^unSa^w> ar^a manysiu kelią, nuosavybes tarpe Elmhurst 

flatU po 4 kambarius. 6436 So. Lr Hinsdale. Veik 13,000 ketvirtai- 
C.alifornia Ąvenue. nįų pėdų plotas, graži aukštuma,

r' • ------------------------------- gasas, grįstas kelias,, ęlektrika, 2
BRIGHTON PARK, ant 45 place blokai nauja viešų mokykla, už 

netoli Western avė. — 2 flatų mu- kaimų, užtikrinti žemi mokesčiai, 
rinis namląs po 4 kambarius. Ce- nėra asesmentų, tuojau leidžiama 
mentuotas beismentas. Karštu van- naudoti, puikus namas už kelio ir 
denių šildomas aukštas stogas —2 užpakaly. Kaina $750.0Q —r $150, 
karų garažas. Visi įtaisymai. Turi pinigais, $10, mėnesy. Box 1044, 
būti parduotas labai greitai už pir- Į1739 Sp, Halsted St. 
mą teisingą pasiūlymą. Mažas įmo- 
kėjimas. Telefonuokite Prospect 
0176,

na-
$12,500. Įmokėt $5500.

dąrbo

John

PARENGIMAI

vTf

V- VT

mą

FINANCIAL 
Finansai-rPaskoloa

PARDAVIMUI 2 ĄUKŠTŲ na
mas — 6 ir 6 kambariai. Bargenas, 
gerose sąlygose. 3338 So. Seeley, 
antpas aukštas.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS iš priežasties kito biznio. Ap
gyventa- apielinkė lenkų ir lietu
vių., Šaukite Ląfayętte 4077.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

ČIUKAI
A. URBAN, 97 Roberts Rd 
Park, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 11705 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, pel
ningoj vįetoje, Vienai moterei per 
sunku, 936 JĘ. 75th St.

1739 S, BĄLSTED BTRIET 
Chicago, HE

MELEVOJU ir popieruoju iš lau
ko ir vidui už prieinamų kainą. 
Darbą .garantuoju. JOSEPH ĄIL 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.

......... ... ■ ‘j

BUSINESS CHANCES
Bizpio Progos

MODERNAS 6 KAMBARIŲ bun- 
galow karštu vandeniu šildomas 
arti mokyklos. Nebrangiai. 

6128 South Talman.

arba pašauk telefonu mus, o 
parodysime, tą, ką jus ieškote.
K, J. MAŲKE-MAČIUKAS
2346 West 69th Street.

Tel. Prospect 3140.

KARO LAIKE PINIGAI SAU
GIAUSIA DĖTI I NAMUS ARBA 

ŽEME- PIRK DABAR! 
flatų moderniškas muro

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičįaus $3,300.00. ant ge
ros prapertės, Atsišaukite A. Na- 
krošius, 311 Kensington Avė., Tel. 
Pullman 5446.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

Metinės Mirties Sukaktuvės

KRIŠTOLAS KAMARAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 5 d. rugsėjo mėn. 1938 m., 
sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Daugėliškio parąp., Švenčio
nių apskrity, Lietuvoje,

Paliko dideliame nubudime mylimą moterį Dellą, sūnų 
Aleksandrą, dukteris: Sophie ir Anna ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro ir tėvelio, bus lai
komos šv. Mišios šv. Kryžiaus parąp, bažnyčioje, | dieną rug
sėjo mėn., 1939 metais, 8:00 vai, ryto, Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o paskui ir į 
namus po nur, 4107 So. Ashland Avenue. Mes Tave musų brąn- 
gūsis vyre ir tėveli niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįš!, bet mes anksčiaus ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant! <

Nubudę liekame 
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTERYS IR GIMINES.

L -y. M-.ji'

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

M

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE yuKNITURE” SINCE 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Stambi Auka
Dariaus-Girėno
Namo Fondui

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteriu. 
Kgras atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAĮNORA, 
Phone Cictory 1717.

Laidotuvių direktorius
K, Ęuįeikįs, 4605 S. Hermitage 
Avenue, šįoinis dienomis prida
vę čel$i sumoj $250.00 Dariaus- 
Girėno Legijnno Namo Fondui.

Tai yra didžiausią suma, ko? 
kią Darius-Girėnas Postas yra 
gavęs nuo pavienio žmųgaus, ir 
mums lietuviams legionieriams 
yra ląbąį linksima, kad p. John 
F. Eudeikis taip. daug įvertina 
musų visuomenišką darbą.

W. B. Sebastian,
Commander

i —P. B. sekr.
DRAUGIJOS ŠV. ' PETRONĖLĖS 

susirinkimas yra atidėtas. Prie
žastis—šventės—Labor Day. Susi
rinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 
5 d. 7:30 vai. , , vakaro, parapijos 
svetainėje. Malonėkite pribūti.

—A. Laurinąviche, Rast.
"ir.__ ------------- ;--------------

4 
mas prie Marųuette Parko. Kąina 
tik $12,500. Įmokėt $5500.

Ęj?nio; kaip ir naujas muro na
mas, štoras ir 3 fl. gera vieta biz
niui. Kaina 3 dienoms $12,300, įmo- 
kėf $5000. 4 storai ir 4- fl. kampi
nis muro namas. Kainavo $75,000. 
Dabar paaukuosime už $23,500,

2 fl. po 6 kamb. medinis namas 
ant muro pamato. Garažas. Kaina 
tik $3500. įmokėti $1200.

2 fl. muro namas, dėl. 
žmogaus. Pirk tik už $4200, įmokėt 
$1000. Jeigu nerasi sau ieškančio 
namo šiame garsinime, tai atsilankyk ------ 
mes

TUOJ Už DE VAN Avenue ma
žas vištų ūkis ar daržų ūkis, arti 
golfo klubas, už Park Ridge. Kai
na $250.00—$50 pinigais. $5.00 mė
nesy. Title be skolų. Tikras juod
žemis. Box 1045, 1739 So. Halsted.

X. ' 1 y'Y'-'-- .-~r-rrrr^

LIETUVIŲ MAINIERIŲ PIKNI
KAS įvyks rugsėjo 3-čią d., Li
berty Grove, Willpw Springs, III. 
Rus įvąirys programas, dainos, iš- 
lajmėjimai ir gera muzika, atva
žiuos mainierių ' iš kitų miestų, bus 
gera proga susitikti senovės pažįs
tamus. —Komitetas

KAM REIKALINGAS BIZNIS? 
Parsiduoda pilnai įrengta bučernė 
ir grogerpė su elektrikinėmis maši
nomis—Parduosiu pigiai arba mai
nysiu , ant nepardidelio mamo arba 
mainysiu pamą su biznių ant far- 
męs. 3649 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TUOJAU. Turime 
dvi puikias farmas su gerais bu- 
dinkais, parduodame už $5,500 įr 
$4,500. Investuok pinigus saugiai į 
vieną iš tų. Rašyk ar kreipkis as
meniškai. z

FARMERS STATE BANK, 
Stetsonville, Wisconsin.

LOVEIKIS Vlsa«^asaHUo 
KVIETKĮNINKAR 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
įr Pagrabams.

3319 So. Halstęd Street 
Tel. YARDS 7398

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms. Bap- 
kietams, Lą i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
gera bizriip vieta. 1459 West Madi- 
sop Street.

,1,1 , f ■■..imi m ...... Į I" , .'! i į ......................   ■

PARDAVIMUI RĘSTĄŲRAN- 
TAS—gera vieta, nebrangiai. Biz
nis gerai išdirbtas.

JULIA’S REStĄURANT 
4656 So. Western Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

. I - ■ 1 . . ..... t

Skelbimai "Naujienose,5 
Iii oda naud a dėlto, 
kad pačios. Naujienos 
yra naudingos

TAVERNAS PARDAVIMUI —iš
dirbtas biznis, nuosavybė su gy
venimui butu prie vieškelio,' sker
sai gatvės miesto ribos, modernas 
elektrikinis šaldytuvas $250.00 me
tinis JaisnU, gera progą.
YORK. IHN. York and Lake Rt. 

. Elmhurst, III;

PIGIAI PARSIDUODA biznia- 
vas. naujas muro narnąs Marųuet- 
te Parke geroj vietoj, krautuvė ir 
3 flatai, nauji taverno fikčerial. 
Maino į mažesnį namą, kad ir 
kitam mieste, netoli Chicagos, fąr- 

*gr lotą. Rašykite ar matykite: 
JOSĘPH VILIMAS, 

6800 So. Maplewood Avė, 
Chicago, III.

Todėl jeigu turite M per
duoti, mainyti, išnuemotl, 
samdytis ir t. L, neįaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
"Ciaiisifięd" skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ifįęd” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės clasgified skyriaus pa
tarnavimu pakaukdami arbaąt- 
veždami:

CANal 8500
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■Chicagos lenkai ruošiasi 
didžiulei demonstacijai

Organizuoja Pulką Savanorių r <

L. S. S. VYKDOMOJO KOMITETO 
PAREIŠKIMAS

Jeigu Europoje kilęs karas 
sujudino Amerikos žmones, tai 
galima suprasti kaip tas įvykis 
atsiliepė į Chicagos lenkus, ku
rių čia yra beveik pusė milio- 
no.

Sumišimas, sujudimas buvo 
nepaprastas. Pirmosios žinios a- 
pie Lenkijos • užpuolimą atėjo 
per radio apie pusę po pirmos 
naktį. Beveik visa Chicago buvo 
sumigusi, bet žinia apibėgo len
kų distriktus žaibo greitumu.

Nuo antros valandos ryto ir 
beveik per visą dieną Northsi- 
dės lenkų k .artahiose nebuvo 
galima gauti laikraščio. Tiesiog 
reikėjo eilėse stovėti. Visuose 
lenkų namuose radio aparatai 
ūžė per visą dieną. Laikraščių 
redakcijose, organizacijų cen
truose keliolikos dienų įtempi
mas pagaliau sprogo į suįrutę, 
kuri suparaližiavo visą jų nor
malę darbuotę.
Lenkijos Konsulas Apsiverkė
Sužinojęs, kad Vokietija už

puolė jo kraštą, Lenkijos kon
sulas Chicagoje, Dr. Waclaw 
Gawronski, vakar apsiverkė 
“kaip mažas vaikas”. Taip ra
portuoja laikraštininkas Stasys 
Pieža, kuriam konsulas suteikė 
interviu, tuojau po pirmųjų ži
nių apie karą. “Lenkija nepa
siduos iki paskutinio kraujo la
šo,” jis pareiškė laik. Piežai, 
susijaudinęs ir negalėdamas su
valdyti ašarų. Vakar Dr. Gaw- 
ronski išvyko Washingtonan, 
kur ambasadorius Potocki su
šaukė visų Lenkijos konsulų A- 
merikoje konferenciją karo nei- 
kalu.

Tam pačiam St. Piežai, Lietu
vos konsulas p. P. Daužvardis 
pareiškė, kad “Lietuva turi 
draugiškus santykius su Rusija,

Lenkija ir Vokietija. Aš tikiu, 
kad tos šalys pagerbs Lietuvos 
neitralitetą.” Konsulas Daužvar- 
dis pridūrė, kad visi karo tikė
josi, vienok dabar jam atėjus— 
darosi baisu.)

Praėjus pirmam skausmui, 
kurį iššaukė žinios apie Lenki
jos užpuolimą, Chicagos lenkai 
suskubo ruoštis milžiniškai pro
testo demonstracijai, kuri įvyks 
rytoj po pietų East Chicagoj, 
kur bus atidengtas Tado Kos- 
čiuskos paminklas. Miesto ir fe- 
deralė valdžios yra susirūpinu
sios, kad demonstracija nepasi
baigtų kraujo praliejimu. Kad 
tam užbėgti kelią, policijos ir 
federalių agentų apsauga de
monstracijos vieloj bus labai 
sustiprinta.

Tuo pačiu laiku lenkų legio
nieriai, tarnavę didžiajam kare, 
vakar pradėjo organizuoti pul
ką savanorių. Kadangi Jungti
nės Valtijos laikysis neitralumo, 
tai legionieriai negalės atvirai 
Lenkijon važiuoti kariauti, bet 
turės tai dąryti aplinkiniais ke
liais. Savanoriai pirmiausia bus 
išvežami į Kanadą, arba į Mek
siką, o iš ten vyks į mūšių lau-

Stiprina Kariuomenės Apsaugą 
Chicagoj

Rodos, Chicago toli nuo mū
šių laukų, vienok miestas vakar 
pajuto karo atgarsius. Prezi
dento Roosevelto įsakymu, vi
suose Chicagos distrikto fortuo
se, arsenaluose ir aviacijos lau
kuose buvo žymiai sustiprinta 
karo sargyba. Žvalgybos korpu
sas taipgi buvo žymiai padidin
tas, ir jis dabar budės, kad ap
saugoti “Chicagos pramonę ir 
gyventojus nuo sabotažo, šnipų 
ir slaptu kariaujančiu šalių a-
gentų.

Skerdyklų Unija 
Vėl Grasina

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Streiku
Armour nenori derėtis

Pa-C. I. O. skerdyklų unija, 
ckinghiouse Workers Organiz- 
ing Committee, vakar padarė 
pareiškimą, kad netrukus 
skelbs streiką Armour dirbtu
vėse ir dirbtuvėse, kurios pri
klauso Swift, Wilson ir Cudahy 
bendrovės.

Streiko pavojus vėl padidė
jo daugiausia dėl to, kad Ar
mour neordo jokio noro derė
tis su unija dėl sutarties, nors 
unija iš savo puses jau pada
rė keletą svarbių nuolaidų.

Pasimirė Žymus 
Chicagietis, Vincas 
M. Briedis.

Buvo darbštus organizacijų 
veikėjas

Vakar 6 valandą ryto pasi
mirė žymus Chicagos lietuvis, 
Vincentas M. Briedis, gyvenęs 
adresu 6804 S. Rockwell Street.

Velionis buvo apie 58 metų 
amžiaus. Per daug metų jisai 
dirbo įvairiose Chicagos orga
nizacijose. ' Vienu laiku buvo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
iždininku, taipgi veikė SLA 
kuopose ir Joniškiečių Draugi
joje.

Velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse antradienį, 
rugsėjo 5 d. Jo kūnas yra pa^ 
šarvotas koplyčioj, adresu 7181 
S. Western avenue. Paliko duk
terį Birutę, sūnų Albertą ir ki
tus gimines.

auto- 
Cook 
žmo- 
negu

Per rugpiučio mėnesį 
mobiliai Chicagoj ir 
apskrityje užmušė 78 
nes, arba 20 daugiau 
pernai. Viso šįmet auto ne
laimėse žuvo 546, o sužeistų 
žmonių buvo. 14,329.

• Prie Harlem ir 72nd ave
nue nežinomo žmogaus valdo
mas trokas užmušė Lyons Vai
čiaus gyventoją, Ralph S. Col- 
lerman. Jisai buvo 42 metų 
amžiaus. Kūną prie kryžkelio 
atrado Willow Springs polici
ja.

< Prie įPlymontU Ind., į til
tą įvažiavo, ir užsimušė 50 
metų chicagietis Edward Bo- 
wern, nuo 4410 Vincennes avė. 
Kiti trys jo automobilio kelei
viai buvo sunkiai sužeisti.

Paskyrė $3,900,000
Chicagos Bedarbių
Šelpimui

111,248 šeimynos Gauna 
Pašalpą

Illinois valstijos pašalpos ad
ministracija (Illinois Emergen- 
cy Relief Commission) vakar 
paskyrė $3,909,000 Cook apskri
čio ir Chicagos bedarbių šelpi
mui per rugsėjo mėnesį.

Pašalpą apskrityje ima 
248 šeimynos (532,739 
nes).

Už Cook apskričio iš pašal
pos gyvena 77,705 Šeimynos. Jų 
šelpimui valstija paskyrė $1,- 
172,003. Apskričiai už Chicagos, 
taipgi Chicagos miestas, prie 
gautųjų pinigų pridės dalį savo 
pinigų.

111, 
žino

Benito Mussolini, Italijos 
premjeras. Italija paskelbė, 
kad kol kas ji nepuls į karą

Prez. Rooseveltas. Jis dė- 
}o pastangas karui sulaiky
ti.

Žaidimas Buvo 
Perdaug 
Realistiškas

Vaikų Nelaimės.

ir10 metų Donald Strobel
11 metų Bob Fruik lošė “ka
rą” pirmojo berniuko namuo
se, 6639 So. Damen avenue. 
Kad “karas” atrodytų ’realis- 
tiškesnis, Bob pasiėmė Donal
do tėvo revolverį ir atkišo jį 
į savo draugą. Ginklas šovė ir 
Donaldui sunkiai sužeidė vi
durius. Jisai guli Evangelical 
ligoninėje. Spėja, kad mirs.

Skaudžiai Apdegė.
7 metų mergaitė Joan Ro- 

sennc/- n, 351 West 60th place, 
žaidė prie laužo, degančio ne
toli jos namų. Kai ji prisiarti
no prie ugnies, mergytės rūbai 
užsidegė. Ji skaudžiai apdegė. 
Guli St. Bernard ligoninėje.

Rezignavo Cicero
Mokyklos
Viršininkas

CICERO. — Susiginčijęs su 
nauja mokyklos administraci
ja, iš Morton Sterling mokyk
los superintendento asistento 
pareigų rezignavo J. R. Mc
Donald. Ginčai ir nesusiprati
mai Morton mokykloj vyksta 
jau kuris laikas.

Pabėgėlis iš Vokie 
tijos Kariaus už 
Francuziją

Chicagon neseniai atvyko pa
bėgėlis iš Vokietijos koncent
racijos ■' stoties, Horst Loewen- 
thal. Vakar jisai padavė pra
šymą Franciai jos konsulatui, 
prašydamas leidimo išvažiuoti 
Francuzijon ir įstoti į . oro lai
vyną. Jisai yra labai gabus la
kūnas.

Suėmė už Nelegales 
Operacijos 
Padarymą

Prokuratūra vakar patraukė 
atsakomybėn 38 metų northsi- 
dietęMrs. Virginia Chlebos, nuo 
3315 Fullerton avenue. Ji yra 
kaltinama nelegales operacijom 
padarymu.

S
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Juozas Stalinas, kurį Hit
leris paskelbė savo “amžinu 
Lenkijos prezidentas Mos- 
draugu.”

Lenkijos prezidentas Mos 
cicki.

Lietuvos kariuomenės vy
riausias vadas, gen. Raštikis

popiežius Pijus XII. Jis 
taipgi dėjo pastangų taikai 
išlaikyti.

Chicagoj Staigiai 
Padidėjo Vedybų 
Skaičius

48 Kaltinimai 
Kęakstatininkii 
Firmai

Apgaudiribjh“žmones
Neseniai “Naujienose” prane- 

šem, kad prokųęątura areštavo 
First State M°rtgage Company 
savininkus už žmonių apgaudi
nėjimą. Firmą, Užsiėmė real-es- 
tate bizniu ir'tųęgjp raštinę ad
resu 10 N. Clarįy street.

Savininkams $trs. Kitty Mor
ris, jos vyrui Louis, sunui Mil
teli ir kitiems gonaičiams yra 
iškelti 48 kaltinimai. Sako, kad 
jie išvilioję iš žmonių suvirs 
$100,000. Pardavinėję nuosavy
bes, kurių visai neturėjo.

Chicagietė Skuba 
Grįžti Namo iš Karo 
Suimtos Europos
Buvo Nuvykus Lietuvon Gimi

nes Aplankyti
šį pavasarį, Margareta Janc- 

lones, žmoną bizniėrio Antano 
Janelonio, 2548, W. 71 s t St., bu
vo išvykusi įdVIariampolę —

savo motiną < ^abrilėvičienę, 
pas vyro motiną Oną Janelones, 
Varniškių kaime, pas gimines ir 
pažįstamus.' \ i

Dabar, karo /debesims apsu
pus Europą, ji grįžta namo ir 
apie rūgs. 14 di, namiškiai tiki
si ją sulaukti.

Labai galimas daiktas, kad 
dėl vakar karo, V ji negalės grei
tai laivą gauti grįžimui Amerir 
kon. Ret jai, ir kitiems ameri
kiečiams Europoj, pavojaus nė
ra, nes Amerikos valdžia rūpi
nasi jų likimu, ir žada siųsti ka
ro laivus visus piliečius iš karo 
sričių evakuoti.

Nėra abejųųės, Jcąd p. Jane’o- 
nes turės daug nepaprastai įdo
mių ir baisių, įspūdžių papasa
koti chicagiečihms. O. D.

Išgelbėjo Kūdikį ir 
Motiną iš /Degančio 
Namo /

Ugniagesiai vakar ankšti ry
tą iš MegariČię^rtįędiniO narna 
išgelbėjo kūdikį, jo motina, 
kitą moteriškę ir kūdikio tė
vą. Gaisras kilo adresu 10150 
Avenue, L.,/SpF ( išgelbėtieji 
gyveno. Jie yra Dominic ir 
Elsie Se Santo, ir jų kūdikis, 
ir Miss Tillie Peterson, namo 
savininkė

Sako, Bijo Karo
Chicagos vedybinių leidimų 

biuras skelbia, kad pereitą ir 
šią savaitę nepaprastai padidė
jo skaičius kandidatų, reikalau
jančių vedybinių leidimų.

Biuras kasdien, išduoda nuo 
175 iki 200 leidimų, bent 35% 
daugiau negu prieš krizes išsi
vystymą Europoje.

Biuro vedėjas Sidney Sum- 
merfield aiškina, kad svarbiau
sia vedybų padaugėjimo prie
žastis yra karo baimė. Jaunuo
liai galvoja, kad Amerika gali 
įsivelti į karą ir kad jie bus pa
šaukti tarnybon , jeigu bus ne-

Susižeidė “Subway”
Tunelyje

48 metų lietuvis, Dominikas 
Juozapaitis, 5138 Emerald avė., 
vakar sunkiai susižeidė koją 
“subway” tunelyje, kuris da
bar yra kasamas po State gat
ve. Jis buvo paguldytas Alex- 
ian Brothers ligoninėje.

Kaltina Skidmore 
Taksų Nesumokė- 
jimu

Federalė grand džiurė Chi
cagoj vakar apkaltino Chicagos 
“gemblerių karalių” W. R. 
Skidmore nesumokė j imu val
džiai income taksų. Jisai yra 
skolingas Washingtonui $210,- 
117.53 už 1936 ir 19Š7 metus.

Reikalauja Divorso
-------------------—■;

, Mrs. Chąrlotte^ C. Joslvn. 
Lake Bluff gyventoja, vakar 
padavė prašymą teismui, rei
kalaudama divorso nuo savo 
vyro, George R. Joslyn. Jisai 
yra ^avininkas firmos tokiu 
pat vardu, kuri gamina įvai
rias elektros reikmenis, Joslyn 
dirbtuvėj dirba nemažas skai
čius lietuvių.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos 

naudingos.
yra

DĖL EUROPOS KARO
Europoje prasidėjo didelis karas. Yra pavojus, kad 

o sukurį bus įtrauktas ne tiktai tas kontinentas, bet 
ir visas pasaulis.

Jokių abejonių nėra, kas tą baisią nelaimę žmonijai 
atnešė. Tai žiaurioji Vokietijos Hitlerio diktatūra, kuri 
'tartu su Italijos fašistais ir Japonijos imperialistais nuo
latos užpuldinėjo silpnesnius savo kaimynus ir teroriza
vo kaimynus ir terorizavo ramias tautas.

Šitie grobuoniai jau sunaikino keletą nepriklausomų 
valstybių. Dabar Vokietijos naciai ryžosi sutremti Lenki- 
jąĮ. Jeigu jie nebus sulaikyti, tai laisvų tautų Europoje 
nebeliks. Todėl didžiosios Vakarų demokratijos stoja su 
ginklais rankose ginti agresorių auką.

Su didžiausiu pasipiktinimu tačiau mums tenka pa
žymėti, kad šioje rimties valandoje ištiesė ranką fašis- 
tiniems agresoriams Sovietų Sąjungos valdžia — ta val
džia, kuri vadina save “darbininkiška”, kuri giriasi įstei
gusi Rusijoje “socializmą”, kuri sakėsi ginanti demokra
tiją ir šaukė pasaulio darbo žmones eiti su ja išvien prieš 
nacius ir fašistus.

Pasirašydama naują prekybos sutartį ir nepuolimo 
bei pasitarimų sutartį su Trečiuoju Reichu tame momen
te, kai Hitleris jau mobilizavo armiją ir viešai grasino 
pradėti karą, sovietų valdžia padrąsino puolikus ir pa
darė kruviną konfliktą neišvengiamu. Ant diktatoriaus 
Stalino todėl ir ant jo valdžios puola didelė dalis atsako
mybės, kad ši pasibaisėtina katastrofa įvyko:

Rusijos komunistinė diktatūra, galų gale, nusiėmę 
maską, kuri slėpė jos veidą, šiandien visi mato, kad ji 
ir jos agentūros — komunistų partijos — apgaudinėjo 
darbo žmones ir demokratinę visų šalių visuomenę. Sta
linas ir tie, kurie jį garbina, atvirai perėjo į demokrati
jos priešų tarptautinės taikos griovikų ir dvidešimtojo 
šimtmečio barbarų pusę.

Amerikos komunistų partija, kuri per 20 metų ar
dė darbininkų organizacijas, ypatingu įtūžimu kovoda
ma prieš demokratinio socializmo judėjimą, ir kuri pada
rė neapsakomai daug žalos ir lietuvių kultūrinei pažan
gai, šiandien šusilaukė liūdno likimo.

Dabar kiekvienam protaujančiam žmogui bus aišku, 
kad visos diktatūros, nežiūrint kokia jų spalva, yra pra
gaištingos. Dabar galės tampriau susivienyti darbo žmo
nių jėgos, ginant savo laisvę ir kpvpjąnt dėl geresnės at
eities.

Musų pagalba bus reikalinga Lietuvai, aplink kurios 
sienas jau siaučia karo audra. Mes turėsime teikti bent 
moralę paramą fašistinių grobuonių aukoms Europoje. 
Bet nė vieną valandą- mes neprivalome užmiršti, kad pir
mutinė ir vyriausia kiekvieno musų pareiga saugoti ir 
ginti demokratiją šioje šalyje. Nes kol Amerikos Jungti
nėse Valstijose viešpataus laisvė, tol žmonijos viltys ne
bus žuvusios!

LSS. Vykdomasis Komitetas
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VAKAR CHICAGOJE
• Atrodo, kad ne visiems ka
ras rupi. Dienraštis “Tribūne” 
vakar pranešė sekamą inciden
tą. Skaitytojas pašaukė admi
nistraciją ir supykęs klausė, 
“Kodėl šiandiep negavau laik
raščio?” Administracija atsipra
šė, pasakė, kad reikalą sutvar
kys, ir pasisiūlė, “Kol gausit 
laikraštį, ar nenorėtumėte žino
ti apie vėliausius įvykius Euro
poj?” “Įvykiai Europoj!” sušu
ko skaitytojas, “Aš noriu žino
ti kas atsitiko su Orphan An- 
nie.”

apdraudos agentus — kolekto
rius. Jisai gyvena adresu 4745 
Calumet avenue, bet dabar per 
kurį laiką jo adresas bus ap
skričio kalėjime.
• 62 metų kepėjas. Įlerman 
Siemens, vakar pasikorė savo 
buto skiepe. Jisai gyveno adre
su 5644 North Maplevvood ave
nue.

<

O Trys ginkluoti plėšikai už
puolė Schlitž Brewing Co., raš
tinę, adresu 966 Ogden avenue, 
suguldę penkis tarnautojus anl 
grindų, pasivogė $800 ir pabėgo 
nekliudomi.

• Dėl įvykių Europoje vakar 
buvo nutrauktas visas telefoni
nis susisiekimas tarp Chicagos 
ir didesnių Europos sostinių. Vi
si kabeliai j Franci ją, Vokietiją, 
Angliją ir Lenkiją turi pereiti 
per cenzūrą.
• Ties 1634 North LaSalle st., 
buvo atrastas kūnas 55 metų 
chicagieČio Maurice Fisher. Ji
sai buvo bedarbis. Spėjama, kad 
nusižudė.
• 37 metų negras, Arthur Wa- 
shington, vakar prisipažino 
licijai, kad per paskutines 
lias savaites jisai apiplėšė

• Racine, Wis., policija suėmė 
chicagietį John Boume, alias 
William Johnson, ir kaltina jį 
Atidarymu gelžkelio “svičo”, ir 
iššaukimu SOO lisijos prekinio 
traukinio nelaimės prie Lake 
Vilią, III. Nelaimė įvyko trečia
dienį. Bourne yra pabėgėlis iš 
pamišėlių namo.
• Springfielde vakar buvo pa
skelbtas raportas, kad Illinois 
valstijos kalėjimuose dabar y- 
ra 13,444 kaliniai. Joliete sėdi 
6,086, Menarde
tiac reformatorijoje — 2,553.
• Nežinomas piktadaris, neši
nąs “lunch” dėžę pasivogė $600 
iš Windsor Park pinigų biuro, 
juos susidėjo į dėžę, ir rainiai 
išėjo iš įstaigos. Ji randasi adre
su 7517 Exchange avenue.

3,021, o Pon-
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